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FORORD.

Utom de förra signaturerna för samlingar af

handskrifter förekommer här en ny, nemligen De

la Gärd. Dermed betecknas De la Gardiska sam-

lingen pä Löberöd, hvars nuvarande ägare med

sitt kända nit för fäderneslandets historia haft den
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flere för den ifrågavarande tidens historia vigliga

handlingar.
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OM DROTTNING KRISTINA.

FÖRSTA KAPITLET.

KRISTINAS BARNDOM.

IVonung Gustaf Adolf och hans gemål erhöUo i bör-

jan af sitt äktenskap tvänne döttrar efter hvarandra,

båda kallade Kristina, men hvilka genast efter födelsea

afledo. Sommaren 1626 befann sig Maria Eleonora

för tredje gången i välsignadt tillstånd, och hon liksom

konungen sjelf önskade lifligt en son. Stjerntydarnes

spådom instämde häri. De förutsade vidare, att bar-

net, om det öfverlefde 24 timmar, skulle blifva en gan-

ska märkvärdig person ; men att vid dess födelse må-
ste antingen det, eller någon af dess föräldrar tillsätta

lifvet. Den 8 Dec. 1626 föddes barnet. Det hade

mörk hy och skrek med stark och grof stämma. Maa
trodde det vara en gosse och sade så åt föräldrarna.

Dessa gladdes lifligt, och med dem hela hofvet. Så
mycket större blef ledsnaden öfver misstaget. Ingen

ville gifva konungen det obehagliga återbudet. Slut-

ligen måste pfaltsgrefvinnan Katrina deran. Konungea
tog saken lugnt, omfamnade och kysste sin späda dot-

ter och sade: Låtom oss tacka Gud, min syster! Jag
hoppas, att denna flicka skall blifva lika så god som
en gosse. Pfaltsgrefvinnan yttrade några ord om ko-

nungens ungdom, om hans sannolika förhoppning alt

ännu få en son o. s. v. Men Gustaf Adolf svarade;

Fryxells Ber. IX. 1



Min si/slev! Jag är nöjd och beder Gud att få behål-

la delta barnet. Derpå lät han anställa samma fröjde-

betygelser, som för en prins, och raan kunde ej hos

honom märka minsta spår at missnöje. Det blifver sä-

liert en slug flicka, skämtade han;, ty hon har redan

narrat oss allasammans.

Först sedan Maria Eleonora något tillfrisknat, vå-

gade man underrätta henne om verkliga förhållandet.

Hon tog det häftigt, visade sig otrösllig och kunde ej

lida barnet, dels derföre, att det var en flicka, dels

derföre, att det var mörklaggdt och obehagligt. Det

var af denna orsak sällan hos sin mor, utan öfverlem-

nades för det mesta ut amman. Enligt Kristinas egen

utsago skall man under denna tid flere gånger bafva

låtit henne falla för att dymedelst tillskynda henne nå-

gon skada, måhända till lifvet. En sådan afsigt synes

mindre trolig. Deremot är det säkert, att Krislinas

ena axe] var något högre än den andra, hvilket drott-

ningen sjelf tillskref ett af dessa fall.

Den ömhet, Kristina saknade hos sin mor, fann

hon i rikt mått hos fadern, hvilken mycket älskade den
qvicka och modiga flickan. Hon följde engång sina

föräldrar till Kalmar. Slottshöfdingen ville fira de
kongligas ankomst medelst salvor af kanoner och gevär

5

men han fruktade att dermed skrämma den lilla prinsessan.

Man frågade kungen. Skjut, sade hanl hon är dotter

af en soldat och måste vänja sig dervid. Salvorna

dundrade. Den lilla Krislina, som ej ännu kunde ta-

la, log vid skotten, klappade i händerna, och gaf tec-

ken, att hon ville höra flera salvor. Detta och dy-

likt fastade fadren än mera. Likasom med aning om
sin snara död lät han före utresan till Tyskland med
mycken sorgfällighet ordna allt, som rörde prinsessans

uppfostran. Under förevändning, att drottning Maria

Eleonora skulle följa konungen utrikes, blef Kristina

anförtrodd åt sin faster, pfaltsgrefvinnan Katrina
5
och

i förväg bestämdes till hennes guvernör riksrådet Axel

Baner, till underguvernör Gustaf Evertsson Horn, och
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till lärare hofpredikanten Johannes MaUhicC. Serskildt

och uttryckligt föreskref konungen, att Kristina skulle

uppfostras, som vore hon en prins. Vi hafva förut be-

rättat det sista afsked, hon vid Östersjöns strand tog af

sin fader. I tre dagar därefter skall hon hafva oupp-

hörligen gråtit.

Medan konungen vistades i Tyskland, uppväxte

Kristina hos fastern och erhöll der sin första undervis-

ning. Man har från denna tid två hennes egenhändi-

ga bref till Gustaf Adolf. De äro skrifna på Tyska,

hvilket språk hon jerate modersmålet redan i barndo-

men lärde genom så väl sin mor, som pfaltsgrefven

Johan Kasimir och båda dessas Tyska omgifningar.

ANDRA KAPITLET.

KRISTINAS UPPFOSTRAN HOS DROTTNING MARIA
ELEONORA.

Efter konungens död stannade Kristina hos pfalfs-

grefvinnan ända tills Maria Eleonora, sommaren 1634
kom med Gustaf Adolfs lik tillbaka till Sverge. Nu
uppstod den vigtiga frågan, åt hvilken den unga drott-

ningens uppfostran skulle anförtros. Konungen hade
bestämdt, och med uteslutande af drottningen, anförtrott

henne åt pfaltsgrefvinnan, och det tycktes, som förmyndare-

regeringen till en början bekräftat detta förordnande. Men
den kallsinnighet, eller till och med ovilja, som Maria

Eleonora förut visat mot sin dotter, förbyttes efter ko-
nungens död till en kärlek utan gränsor. Hon ville ej

på några veckor lerana det älskade barnet ifrån sig,

minst åt pfaltsgrefvinnan. Rådet kom uti en kinkig

belägenhets För pfaltsgrefvinnan talade konungens, fa-

drens bestämda vilja och deras egen öfvertygelse om



Kristinas och rikets fordel. A andra sidan syntes det

hårdt, ja oraenskligt att rycka enda barnet från mo-
dern, deu djupt sörjande, hvilken nu hade förlorat allt,

utom just delta barn. Ett sådant förfarande skulle

gifva anledning till många misstydningar och förebråel-

ser. Man beslöt ändtligen att åtminstone någon tid

låta Maria Eleonora på försök behålla den unga drott-

ningen i sin vård. Rikskansleren sjelf tillstyrkte den-

na åtgärd ^).

Den utaf Gustaf Adolf i förväg utsedde läraren,

Johannes Matthise, tillträdde nu sin befattning. Afven

här visade sig konungens ovanliga förmåga att välja

passande personer. Johannes Matthise var en lärd, rätt-

sinnig och förståndig man, samt tillika en ovanligt skick-

lig lärare. Kristina sjelf visade lika ovanlig lust att

lära. Den ensamma och dystra lefnaden hos modren
gjorde, att läsetimmama föreföllo, som de gladaste stun-

der, och derföre äfven småningom ökades ända till 12
timmar om dagen. Lika ovanliga voro Kristinas falt-

ningsgåfva och framsteg. Redan vid 10 år skref hon
någorlunda felfritt Svenska, Tyska och Latinska bref,

ty hon erhöll undervisning äfven uti sistnämnde språk,

hvilket den tiden var oumbärligt både för statskonst,

vettenskap och allmän bildning. Till läsekamrater ha-

de hon pfaltsgrefven Johan Kasimirs andra och tredje

döttrar, Maria Eufrosyna och Katrina Eleonora. Den
sistnämnde, årsbarn med Kristina, tycktes i synnerhet

hafva varit hennes fostersyster. Högsta ledningen af

deras undervisning hade konungen anförtrott åt riks-

kansleren. Under dennes vistande i Tyskland har dock

Johan Skytte anställt förhör med deu unga drott-

ningen.

För öfrigt märktes redan nu en fÖr ett barn, än

mera för en flicka ganska sällsynt grad af beslutsam-

het, mod och nästan karlaktighet. Med dockor villp

') Riksark. Ax. Oxenstjema till rådet. Svar pä några

rådets förfrågningar d. i^ Febr. i633.
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hon aldrig leka. Narrar och dvärgar, hvai-af mänga uu-
derhöllos i enkedrottningens hof, kunde den unga dot-

tern alldeles icke tåla; men fastade deremot tidigt sin

uppmärksamhet vid allvarligare föremal och kunde re-

dan nu med främlingar samtala om deras land, deras

boksamlingar o. s. v. Hon skulle en gång lemna fö-

reträde åt några Rysska sändebud. Man fruktade för

hennes uppförande vid detta tillfälle, och i synnerhet,

att hon skulle blifva häpen och rädd för de främman-

de herrarnes ovanliga drägter och långa skägg. Man
lät inöfva henne till hela uppträdet, och Jakob De la

Gardie samt Gyllenhjelm förmanade henne, att ej låta sig

skrämmas af Ryssarnes skägg. Kristina skrattade och

sade ; Hvaå bryr jag mig om deras skägg f Ni sjelf-

va hafven ju också stora skägg, och ändå ärjag icke

rädd för er? Hvarföre skulle jag då vara rädd för
dem ? Vid företrädet uppförde hon sig med en hållning

och med ett majestät, som väckte både Svenskarnas

och de främmandes förvåning.

Oviljan emellan Maria Eleonora och Svenska rå-

det ökades emellertid mer och mer. Den förra framkom
tid efter annan med fordringar, stundom besynnerliga,

stundom olagliga. Ibland andra hennes förslager var

ock att bygga en stad vid det till hennes lifgeding hö-
rande Strömsliolm. För att skaffa densamma byggna-
der och innevånare kringskickade hon inbjudnings-

listor, ställda till lådet och till en hop fränunande furstar.

Flere af de förra antecknade sig ; men ville ej sända

listan till främmande land, hvilket skulle lända Sverge

och enkedrottningen till nesa. Johan Skytie och Axel
Baner affärdades att undersöka belägenheten ^); meu
hela förslaget afstannade. Vanliga föremålet för enke-

drottningens påståenden var dock alt på kronans eller

underhafv.Tudes bekostnad skaffa sig större inkomster

för att betäcka de brister, hennes oförståndiga hushåll-

ning förorsakat. Saken var kinkig. Man kunde befa-

'; Riksark Regislratur d. ai Mars och 7 Ocl. 1634.



ra, alt Kristina vid n)_)ndiga ar skulle, retad af sin mor,

med missnöje betrakta och behandla dem, som vägat

sätta sig emot den sednares anspråk. Riksförmyndarne,

med Axel Oxenstjerna och Jakob Dela Gardie i spetsen,

beslöto dock, att, livarje fara till trots, äfven mot konun-
gahuset försvara det allmänna bästa med samma allvar,

som man användt mot adeln, mot prester, mot borga-

re, och mot bönder. Och derpå gick striden löst.

Redan 1633 begärde Maria Eleonora, att lifgedinget

mätte åtnjuta frihet från stora landtågsgerden ; ty Gu-
staf Adolfs mor hade lör sitt lifgeding åtnjutit denna

frihet. Pfaltsgrefven talade för; men Jakob Dela Gar-

die mot. Saken vore olaglig, Gustaf Adolf, som son

och sjelf kung, kunde dock af sina och rikels räUig~

heter något bortgifva; icke så den nu varande styrel"

sen, som vore ansvarig tjenare och förmyndare. Slu-

tet blef, att regeringen vägrade, ty riket behöfde ger-

den, och dess erläggande var i äktenskapskontraktet

utsatt. Gamla enkcdrottningens frihet derifrån var

endast betalning för ett af henne åt kronan gifvit lån.

— På samma gång begärde Maria Eleonora Svartsjö

slott, hvilket Gustaf Adolf skulle hafva lofvat henne.

Regeringen vägrade : ty delta löfte var ej bevisadt.

Enkedrottningen måtte dock gerna, om hon så önskan

de, för sitt nöje skull vistas på nämnde slott. — "Yl-

lerbgare begärde hon vcdsällning på skatterna från
lifgedinget. Regeringen vägrade, ty konungen sjelf

hade bestämt deras belopp. — Hon begärde vidare att

få lifgedinget oafkorladi, samt att utbekomma några
sin mors fordringar af kronan. Detta bifölls. — Hon
begärde vidare få slotten i lifgedinget försedda med
husgcråd. Regeringen lofvade alt så vidt möjligt var,

efterkomma denna önskan/ men bad deremot enkedrott.-

ningen att så väl i detta, som annat, afsé tiden, och

icke genom sina anspråk öka rikets förlägenhet och

sätta dotterns krona i fara »). Vid samma tid borl-

') Riksark. Regidlraiuret. d. ;4 Dec. i633.



skänkte hon eii byggnad i Stockbohu. Regeringeu for-^

klarade gåfvan ogilltig ; ty hy^%naden hörde till de kong i

liga lägenheterna, öfver hvilka enkedrottningen icke

hade någon magt ^). Vid samma tid begärde hon 1000
riksdaler till brudgåfva åt en af sina kammarpigor.
Regeringen vägrade. Pigan finge som andra nöja sig

med kläder och fritt bröllopp. Landet hade haft miss-

växter, kunde ej tåla vid onödiga utgifter; man hade
också efter konungens död utbetalat för enkedrottnin-

gens enskilda räkning ganska betydliga sinnmor -).

Ar 1636 kom Maria Eleonora äter igen med flera an-

språk. Hon hade engång af staden lliga fatt till skänks

2000 riksdaler. Nu påstod hon, att Gustaf Adolf ta-

git och för rikets bästa användl dessa penningar,

hvarförc hon begärde att få dem tillbaka. Men Per

Baner intygade, att hon sjclf åt en enskild person

bortgifvit Rigaboarnes skänk, och rådet vägrade beta-

la denna fordran, såsom icke bevisad. — Hon begär-

de för lifgedinget frihet från utförseltull. Regeringen
vägrade, ty Gustaf Adolf hade uti äktenskapskontrak-

tet denna tull åt riket förbehållit. — Hon begärde
spelpenningar. Det vägrades ty hon hade aldrig af Gu-
staf Adolf sädana begärt, eller fått. — Rådet hade
åt Maria Eleonora erbudit fri bctjening och taflel, när

hon var i Stockholm på besök hos sin dotter. Nu vil-

le enkedrottningen för beständigt derstädes hafva iri

lafTel och om allting befalla. Rådet nödgades sätta sig emot
en sådan tydning af deras anbud. — Maria Eleonora begär-

da ytterligare att utbekomma räntan af lifgedinget för
1632. Rådet vägrade, och visade obillighcten af en så-

dan fordran. Konungen dog i slutet af året, och
Maria Eleonora hade på samma fot som under komin-
gcns lifstid blifvit på bekostnad af kronans allmän-
na medel underhållen, icke blott hela 1632 utan ock

1633; så all hon för det förra och strängt laget äf-

') S. st. d. 20 Oct. 1633.
-) S. st d. 5 Nov. 16.».



ven för det sednarc året icke hade någon rältighct

Ull räntan af Ufgedinget. Rädet beklagade slutli-

gen, att det måst afslå hennes fordringar; emedan
rikets just nu serdcles tryckande nöd tvingade dertill.

Axel Oxenstjerna med sin vanliga fritalighet hälsade

till enkedrottuingen och bad henne förskona riket från
obilliga fordringar. Hon borde besinna, att hon hade

större lifgeding än någon Svensk enkedrottning före

henne haft ^).

Dessa och dylika tvister födde och underhöllo

mycken ovilja mellan enkedrottningen och förmyndare-

styrelsen. Men dylika penningefrågor voro dock min-

dre vigtiga än Kristinas ändamålsenliga uppfostran.

Härvid yppades åtskilliga farhågor. Man fruktade för

Kristinas hälsa och anmärkte, att andedrägten började

lukta illa -]. Enkedrottningens dystra och innestängda

lefnadssätt var i intet hänseende nyttigt; ej heller hen-

nes envishet att aldrig elda sina rum ^). Unga drott-

ningen vantrifdes äfven och råkade i allehanda tvister med
odren. Anledningarna voro stundom ringa nog. Krislina

t. ex. kunde aldrig lida vin, öl eller några slags star-

ka drycker; utan förtärde endast vatten. Maria Eleo-

nora deremot påstod, att vatten var skadligt, och att

dottren skulle dricka öl eller vin. Båda voro envisa.

Modren borttog allt vatten för att tvinga dottren. Den-
na deremot tvingade sig till att törsta, ofta flere dagar

å rad. Detta fortfor länge. Slutligen hade dottren

uppletat en flaska rosenvatten, hvilket modern begag-

nade att dermed tvätta sig. Kristina smög gång efter

annan till flaskan för att derur släcka sin törst. Mo-
dren märkte den hastig^a åtgången och misstänkte samt

bannade tjenstfolket. Ändtligen öfverraskade man Kri-

'} S. st. fl. 32 Aug. i63G, jfr Rådsprolok. d. u.l och 25
Aug. s. ä.

-) S. st. d. i Apr i6,^<».

*) S. st. d. 22 Jan. 1836.
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Stina ined tlaskau för inuiiuen och modren gaf henne

pä stället en örfil till straff. Drottning Kristina har

dock sjelf påstått, att detta öfverdrifna törstande efter-

lemnat fallenhet för flere af de sjukdomar, hvilka se-

dermera plägade henne.

An mera magtpåliggande var Kristinas själsbild-

ning och hennes uppfostran för sitt blifvande vigliga

kall. Älven denna ansågs icke blifva af Maria Eleo-

nora vårdad så, som sig borde. Det var allmänt be-

kant, att denna sednare hatade eller åtminstone miss-

aktade Svenskarne, och ait hon öppet uttalade dessa

sina känslor. En hvar nisåg vådan, att låta Sverges

blifvande drottning uppfostras af en mor, som lärde

henne förakt för silt land och för sina undersåtare.

Faran ökades, då Maria Eleonora, frän sitt fädernes-

land van vid enväldigare furstemagt, sökte hos dottreu

inplanta dermed sammanhängande stolthet och tänke-

sätt. Hennes besynnerliga och ombjtliga Knne kunde

också genom exemplet medföra skadlig inverkan och

var i alla händelser icke passande för den litliga Kri-

stina. Enskilda bevis på dessa allmänna beskyllningar

uppräknas ej , men måtte halva förefunnits, både män-
ga och afgörande ; eljest skulle visserligen de Svenska

rådsherrarna icke enhälligt tillgripit en älgerd, iör dem
sjelfva både för tillfället obehaglig och för framtiden

vådlig. Om inga sädana bevis funnits, skulle ej Ma-
ria Eleonoras båda vänner och Axel Oxenstjernas bå-

da motståndare, Johan Skjtte tigande och Karl Gyl-

lenhjelm gillande halva bifallit de \idlagna allvarsam-

ma åtgerderna.

I anledning af förenämnde skäl hade rådet flere gån-

ger sins emellan framkastat den frågan, om man ej enligt

konungens föreskrift borde återlemna Kristina" till pfalts-

grefvinnans vård. Man talade derom med Maria Eleo-

nora; men denna utbrast då i tårar och så häftig sorg,

alt man för den gängen afstod ifrån ytterligare försök.

Om sommaren 1636 återvände Axel Oxensljerua

till bverge. Vid samma tid inlemnade Maria Eieono-
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ra till rådet cii skiifvelse, hvaii hon fiainkojii med fle-

ra af sina anförda penningefoidriugar och dessutom med
det påstående, att hvai- gång Kristina spisade, borde

tvänue riksråd sitta vid bordet och beljena med vattens

jslående. När saken blcf i rådet föredragen, svarade

rikskansleren med allmänna önskningar, att Kristina

måtte upptuktas till Gudsfruktan och kärlek för fäder-

neslandet, samt vänjas från alla slags nycker och från

vällust och fåfäugligbet. Vidare afgjordes den dagen

ingenting ^). Men den följande företogs iriålet ånyo

och till slutligt afgörande. Axel Oxenstjerna trodde

uppassandet vid bordet icke Jainna ansländiglvis åläg-

gas en rådsperson, hvilkcn nu tillika vore en del

af rikets regering. Jakob Dela Gardie tjckte detsam-

ma. Han hade gcrna velat behålla dessa tankar för

sig sjelfy men måste suga sanningen, fastän Maria
Eleonora är en qvinna samt af hög börd och konung
Gustaf Adolfs cnka. Axel Oxenstjerna framställde slut-

ligen hufvudfrågan, nemligen: om Kristina kunde hos

Maria Eleonora få en god uppfostran eller ej? och
om hon således borde förblifva hos modren eller från
henne sJdljasl

Alla de närvarande rådsherrania, tolf till antalet,

yrkade enhälligt, det Kristina borde tagas från modern
och öfverlemnas till faslein. För ölri^t gjorde en livar

egna tillägg efter egna åsigter. Axel Baner sade: 7nin

kärlek och trohet mot drottning Kristina och moi
fäderneslandet tvingar mig att stöta enkedrottningen

för hufvudet. Skilsmcssan är nödvändig; dock måste
sättet vara fint. Ake Natt och Dag sade: fädernes-

landet behöfver, att unga drottningen uppfostras i kung-
liga dygder. Sådant finner jag icke kunna ske i en-

kedrotlningcns närvaro; dcrföre måste de skiljas. Jo-

han Dela Gardie siide : Skälen för skilsmessa äro of-

ta framdragna. Dcrlill kommer, att inkedrottningen i

dag till mig yttrat, del hon gcrna såge, om rådet öf-

'' Riksark. Fuuispr. d. :2ö Jul. 1636.
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verlogc Kristinas uppfosiran. Det vore då, likasom

en sten lyftades från hennes Itjcrta. Klas Fleniming

sade: Ogerna talar jag härom y men under två års

tid hafva vi vänlat förbättring, dock i dess ställe måst

med förtret röna motsatsen. Derföre är det bättre

stämma i bäcken, än i ån. Jag erinrar mig ock, hU'

ru salig konungen så väl öppet här i rådet såsom
ock ofta enskildt bad oss icke gifva cnkedrottningen

del i regeringen. Dessutom är folkets väl den högsta

lag. Jag röstar för skilsmessa. Gyllenhjelm yttrade:

Jag hade hoppats, att saken kunde gå så sakta hän och ic-

ke behöfva dragas till omröstning. Jag är vid båda
sidorna så bunden, att det fäktar mig i sinnet, hvad
jag säga må. Man märker dock, att föräldrar af
allt för stor kärlek till sina barn stundom skada dem,

likasom apan sina ungar. Derföre måste deras ma-
jestäter skiljas, dock på ett lämpligt sätt. Jacob Dela
Gardie yttrade: Det gör mig af hjertat ondt, att jag
till nesa för enkcdrottningcn måste rösta härom. Men
vi hafva i hennes vård lemnat unga drottningen i

hopp om förbättring y dock spörjes motsatsen, och ju
längre desto värre. Kristina upptuktas, om ej till

odygd, dock icke, på sådant sätt och bland sådana
menniskor, som sig bör. Hon uppfödes, hvarken till

gudsfruktan eller (ill ömhet för fäderneslandet: läres

ej heller, hvad till regeringsverket härer; alltså måste

de skiljas. Om unga drottningen sedermera dör, sko-

la illviljarc visserligen lägga en dylik olycka oss till

last,- men sådant måste man icke afse, utan lemna del

i Guds hand under hopp och bön, att han leder allt

till det bästa. Hvad sättet beträffar, bör man först

gå till väga med godo; hjelper det ej, då måste vigö-
ra, hvad cd och ämbete fordra. Axel Oxenstjerna sa-

de ; delta är ett svårt ärende. J andra hafven derom
ofta öfvcrlaggl. Nu genast efter min hemkomst fat-

tas beslutet och lärcr jag för det samma få skulden,

fast ock de andra drifvit derpå. Svårt blir ock, om
unga drottningen skulle dö, sedan vi tagit henne från
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modern. Danmark, Saxen, Brandenburg och alla an-

dra våra in- och utländska illviljare skola skylla del

på oss. Men delta allt måste vi sälla i Guds hand.

Jag röstar för skilsmessa, och alt unga drottningen

öfverlemnas ät pfaltsgrefvinnan, af hvilken hon får lä-

ra kärlek till fäderneslandet och ödmjukhet , så att

hon låter undersåtarne tala med sig. Angående sät-

tet skola vi först använda goda ord; men derest de

icke hjelpa, allvarsammare, och säga sanningen rakt

ut, den må tagas väl eller tlla. Om ej heller det hjel-

per, så fara vi med Kristina från enkedroltningen till

Uppsala. Kommer modern efter, så skola vi derslädes

icke gifva något underhåll, hvarken åt henne eller åt

hennes hof ^).

Så fållades delta märkvärdiga beslut. Del tyckes,

som Gyllenhjelm velat så mycket möjligt draga sig från

all delaktighet deri. Innan det skulle underskrifvas,

begärde han tjenstledighet, förebärande ålder och en-

skilda angelägenheter. Axel Oxensljerna vägrade, ty

det allmänna borde gå före det enskilda y Oxensljerna

sjclf hade nu på 10 års tid ej sett någon enda af si-

na egendomar. Dessutom vore Gyllenhjelms närvaro

uti rådet nu mer än någonsin behöfiig; ty han var

den ende, för hvilken enkedroltningen hyste något för-

troende ~). Några dagar sednare yrkade Gyllenhjelm, att

man i protokollet om ofvannämnde beslut icke borde så

uttryckligen säga, att enkedroltningen förledt Kristina

till odygd och till förakt för Svenskarne. Rikskansle-

ren invände : att, när regeringen fattat ett så allvar-

ligt beslut, så vore ock nödvändigt, alt de egentliga

skälen utsattes, på det man också inför efterverlden

måtte rättfärdiga en så ovanlig åtgerd. Delta gilla-

des af alla ^)

Kågra, sora voro frånvarande, när beslutet fatta-

') Riksark. Rådsprot. d. a? Jul. i636.

-) S. st. d. 10 Aug. i636.

3) S. st. d. ,16 Aug. i636.
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des, ville sedermera detsamma icke underteckna; men
Axel Oxenstjerna och Jacob Dela Gardie förmådde dem,

för enighetens skull, iiiangrarnt dertill ').

Maria Eleonora upptog detta beslut ganska illa,

men måste löga sig eiter nödvändigheten. Kristina sjelt

Ivckes hafva varit nöjd att få återkomma till sin älska-

de laster, och till ett gladare lit'.

TREDJE KAPITLET.

KRISTINAS UPPFOSTRAN HOS PFALTSGREFVINNAN
KATRINA.

Efter ofvannänmde förändring fortsatte den nu tie-

äriga drottningen sina studier likasom förut vmder led-

ning af Johannes Matthito. Förnämligast sysselsattes

hon med bibeln, några moraliska och historiska arbe-

ten samt med latinet. Hon läste först Jisopus, sedan

Justinus, Curtius, Livius, öallustius, Caesar och Teren-

lius. Snart var hon språket fullt mägtig; kunde likväl

sällan förmås till dess talande; ehuru hon och furstin-

nan Eleonora år IG36 gäfvo sin skriftliga förbindelse

att i sällskap med deras lärare, Johannes Matthia?,

städse begagna detta tungomål. Det var dock viljan

och icke förmågan som felades; ty när det behöfdes, ut-

tryckte sig Kristina obehindradt och på vacker latin.

Under dessa sysselsättningar visade sig redan nu
hennes tycke för det djerfva, det i ögonen fallande.

Johannes Matthia: lät «le unga furstinnorna flere gånger

utantill upprepa några utmärktare tal, som hos de hi-

storiska författarna förekorarao. Läskamraten, furstin-

nan Eleonora fick vanligtvis på sin del tal af mildare

syftning, såsom Caesars om nåd för Catilina, m. fl.

') S. d. o3 Aug. 1636.
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Kristina atcr valde de kraftfulla, säsom Catos mot Ca-

lilina, Scrcvolas mot Porsenna, o. s. v.

Först 1639 började hon studera Fransyska språ-

ket och vanu snart tilhäcklig färdighet att pu detsamma

kunna lätt och med behag uttrycka sina tankar.

Man försummade icke de kunskaper, hennes fram-

lida kall förniimligast fordrade. Enligt Gustaf Adolfs

föreskrift hade hela den ryktbara konungastyrelsen blif-

vit genomgången. De Latinske författare , som förela-

des, voro nästan alla af historiskt innehåll, och 1641
iick hon studera en utförlig berättelse om drottning

Elisabeths lefvernc för att genom det vackra exemplet

uppmuntras till samma regentdygder. — Ar 1639 bör-

jade gamla rikskansleren dagligen gifva den då tretton-

åriga drottningen några timmars undervisning uti rikets

angelägenheter och de främmande slaternes inbördes

förhållanden. Oxenstjernas klara framställningssäH och

Kristinas lätta fattning gjorde dessa stunder behagliga

för dem båda. Ofta räckte samtalen flere timmar.

Kristina erkände redan då sin stora förbindelse till

Oxenstjerna och berättade sedermera mången gång,

huru mycket både nytta och nöje hon af dessa stun-

der hämtat. Oxenstjerna å sin sida berömde högeli-

gen sin åbörarinnas fattningsförmåga och uppmärksam-
het. Efter nära ett års sålunda fortsatt uiulervisninr',

föreslog han, all droUningcn, som nu började förslå

allehanda, borde småningom invigas uti regeringen

och underrättas om de rigligasle ärendcrna. Många
af rådet vore gamla och kunde snart falla undan.

Del vore derföre godt, om drottningen sjelf kände
ärendernas gång och de förut fattade besluten. På
detta andragande beslöt regeringen, att Kristina skulle

iif tvänne bland riksens råd, ordentligcn underrättas om
alla vigtigare ärender och beslut, hvilket sedermera hvarje

postdag noggrannt iakttogs. Man ansåg sig snai t kunna
och böra gå än längre. Axel Oxenstjerna föreslog '^),

'} S. st d. 20 Jul. 1640.
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och rådet beslöt, alt vid \igtigarc änineu lata drollniu-

gen afhöra öfTCrläggniugarne ^). Som skäl anfördes,

alt hon borde i tid vänjas vid arbete, och lära, alt

regeringen är en tung börda; den hon likväl icke, som
de Tyska furstarna, borde hasta ensamt på sina tje-

narc. Afven behöfde hon kännedom af ärenderna och

hela styrelseverket. Slutligen önskade rådet, alt hon

sjelf måtte med egna ögon se förmyndarestyrelsens upp-

förande, emedan det i framtiden icke skulle felas så-

dana, som sökte samma styrelse hos henne förtala. —
Man finner, att i följe häraf rådet eller kanske blott

nägon del deraf stundom varit i Kristinas rum försam

-

ladt till öfverläggningar -), kanske ett slags förberedel-

se till de egentliga rådssammanträdena ; och när Danska
kriget följande år utbrast, blef hon, som förbemäldt är,

kallad att nästan alllid öfvervara rådels sittningar och beslut.

Dels lör helsa, dels för nöje idkade Krislina un-

der denoa lid allehanda kroppsöfningar. Hon dansade

gerna och väl. Uli ridt och jngt blcf hon ovanligt

skicklig, och kunde till häst och under fyrsprång skju-

ta en hare i loppet. Också var hon några år serdeles

begifven på delta nöje ; och det hände icke sällan, att

hon uttröttade större delen af sitt hof, och kunde följas

af blolt de starkaste och mest oförlrutna jägare Ge-
nom dylika öhiingar blef hon liärdad, till en för hen-
nes kön och slåud ovanlig grad. Helsan var dock i

sig sjelf vacklande. Så väl under denna tiden, som
sedermera under hela sin regering, blef Kristina olta

angripen af svåra sjukdomar, härrörande från osunda
vätskor. Hon sjelf trodde anlagen härtill blifvit grun-

dade under vistandet hos modern, dels genom brist på
rörelse, dels genom den törst, som Kristina ofta flera

dagar å rad frivilligt underkastade sig.

En rubbning uli Kristinas uppfostran inträfTade

163U. Pfaltsgrcfvinnan Katriiia, några och femtio år

') S. st cl. 7 Febr. i(>4«.

-) S. si. d. 9 Febr 164J.
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gamtual och med tilltagande sjuklighet begärde franipa

hösten, alt i anseende till ofvannämnde förhållanden

drottningen måtte anförtros uti någon annans vård.

Kort derefter dog pfaltsgrefvinnan sjelf till allmän sorg

och saknad. Serdcles klagade förmyndare-regeringen;

ty man kom i stor förlägenhet vid valet at elterlräda-

rinna. Alla voro ense derom, alt Maria Eleonora icke

kunde dertill väljas. Gabriel Bengtsson Oxenstjernas

fru, den högaktade Anna Baner i första rummet och

dernäst Klas Fiemings fru, Helena Bjelke, kommo i

fråga ; men kunde ingendera tagas från egna talrika

barnskaror. Ebba Lejonhufvud föreslogs. JNågon in-

vände, alt hon vore af ett oböjligt och befallande lyn-

ne. Andra åter och de flesta tyckte just orn denna
egenskap, emedan man således icke behöfde frukta,

alt hon skulle genom för mycket krus skämma bort

unga drottningen ; men hon kunde å en annan sida

icke tagas, ty hon var i öppen ovänskap med Maria

Eleonora. Så valde och tvistade man länge och gick

flera gånger till omröstning. Men fruarna , den ena

elter den andra undanbädo sig den kinkiga betattnin-

gen, tills sluleligen rikskanslerens syster, Beata Oxcn-
stjerna gift med Karl Bonde, måste åtaga sig uppdra-

get ^). Hon lyckades icke vinna någon serdeles till-

gifvenhet hos Kristina; och del synes öfverhufvud som
denna sednare snart började i egen person öfvertaga

ledningen af sin enskilda lefnad. Hon omtalar sjelf,

huru hon aldrig ville underkasta sig rättelser af någon
annan än Axel Oxenstjerna, Axel Baner och Johannes

Matthiaj ; men aldrig af någon qvinna, icke ens af

pfaltsgrefvinnan sjelf. Från 1642 saknar man bestäm-

da uppgifter öfver hennes studier.

') RiksarJi. Rådspr. d. 16 Jan., d. 6 Febr., d. 5 Min§
1639.
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FJERDE KAPITLET.

KRISTINA TILLTRÄDER REGERINGEN.

Enligt Kristinas egen men osannolika berättelse

skulle Svenska rådet redan uti Okt. 1643 hafva erbju-

dit benne att såsom fullmjndig mottaga styrelsen 5 men
bon både vägrat. Aret derpå nalkades den dag, d. 8
December, då bon fyllde aderton år ocb således enligt

lag vore myndig. Man beredde sig dertill. Riksför-

myndarne afgäfvo redan i November redogörelse för sin

förvaltning. Den 7 Dec. sammanträdde styrelse ocb

ständer, då riksförrayndarne öfverlemnade regeringen

till Kristina, hvilkeu, ehuru qvinna utropades ocb byl-

lades som Svea rikes konung. Derpå bekräftades

ständernas fri- ocb rättiglieter ; bvar%id uti konunga-för-

säkran tillades de orden; att hon lofvade för rikets

råd visa tillbörlig aktning/ icke styra ulan dess hö-

rande, och icke illa upptaga, om deras råd och för-

slag skulle någon gäng vara misshagliga. Vidare

godkände bon sina förmyndares bela förvaltning ocb
förklarade dem fria från allt ytterligare ansvar derför;

hvarjemte bon på det bögsta berömde och tackade

nämnde herrar för deras bafda möda och för de lyck-

liga följderna deraf.

För öfrigt voro ständerna i början något oroliga.

Kiksförmyndarnes ovänner begjnte röra på sig, och
ofrälseståndens klagan öfver kronogodsens försäljning

blef mer ocb mer högljudd och bitter. Men den just

nu ankommande underrättelsen om Karl Gustaf Wrau-
gels stora seger vid Femern ocb Torstensons vid Ju-
terbock tystade mången mun. Också ville man med
så mycken välvilja som möjligt mottaga den nya re-

genlinnan. Af dessa orsaker, samt i hopp om snar

fred ocb bättre tider afstannade klagomålen, ocb stän-

derna beviljade för de kommande åren en icke obetyd-
lig gerd.
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FEMTE KAPITLET.

OM DROTTNING KRISTINA VID BÖHJAN AF HEN-
NES REGERING.

Kristina, vid dcuna tidpunkt, beskrifves på föl-

jande sätt.

Längden var något under medelmätlau och syn-

tes än mindre, emedan hon för att vara vigare i sina

rörelser begagnade blott enkla sulor och icke som den
lidens fruntimmer höga klackar under skon. Växten
var lemligen satt ; ena axeln nägot högre än den andra,

livilket fel kunnat genom klädseln lätt döljas, om Kri-

stina vårdat sig derom. Här och ögonbryn voro ljusa,

pannan stor, ögonen öppna och mörkblå, näsan hög-

hvälfd, munnen ej liten, dock behaglig. Hvarje själens

rörelse speglades genast i anletet, hvarföre också detta

var sä föränderligt, att högst fä målare lyckades gifva

en träffad bild deraf.

Hennes umgängessätt var enkelt, otvunget och

lifligt. Hon liatade så väl ceremonier som hvardagli-

ga göromål; satt högst en half timma vid bordetj åt helt

litet och det blott af de vanligaste rätterna. Huru
dessa voro lagade, märkte hon ej och ingen hade hört

henne derom yttra ett enda ord, hvarken till beröm eller

tadel. Så väl vid måltiden som eljest drack hon en-

dast vatten, och hatade under hela sin lifstid starka

drycker; hvarföre ock Svenskarnas benägenhet (ör öf-

verlasfande var ett af de fel, som hon oftast och med
största bitterhet tadlade. Hennes klädsel var ganska

fnkel, vanligtvis fullbordad på en fjerdedels timma.

En kam och några band utgjorde ofta hufvudets hela

prydnad. Broderier och guld syntes sällan, utom en

ring på fingret, och hela riddrägten värderades till fyra

eller fem dukater.

Redan nu visade Krislina en brist på cjviulig-
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het, hvilkeu sedermera ö/vergick till qvinuohal. Hen-
nes röst var ännu i sig sjelf vek och mild ; meu
kunde antaga och antog ofta, när hon sä ville, manlig

styrka och ton. Qvinnoslöjder öfvades aldrig; hon hade

icke kunnat eller åtminstone icke velat lära några dylika
;

och syntes till och med förakta dem. Af hrist på ge-

mensamma samtalsämnen vantrifdes hon bland fruntim-

mer. När några sådana voro bjudna till slottet, såg

man Kristina efter de första hälsningarna snart öfvergå

och stanna på karlarnes sida. Ett undantag gjordes

dock för den sköna och berömda fröken Ebba Sparre,

hvilken drottningen mycket älskade och gerua och be-

ständigt ville hafva omkring sig.

Kristina hade ett serdeles starkt minne. Perso-

ner och förhållanden erinrade hon sig både länge och

väl. Hela stycken utur Latinska, Italienska och Fran-

syska dikter kunde hon utantill, och igenkände genast

de tankar eller uttryck, som yngre författfae ur sådana

lånat. Derjemte visade hon ovanlig skärpa i förstånd

och omdöme. Lätt genomskådade hon äfven de mest
invecklade iörhållanden, och kunde med sordeles klar-

het framställa dem. Andras invändningar gjorde hen-

ne aldrig stum; men sjelf förstod hon mästerligt att

med korta men träffande svar, ofta med qvicka infall,

stoppa sina motståndare munnen till. Stundom roade

det henne att framkasta och lörsvara orimliga satser;

detta antingen för att pröfva andras förstånd eller öf-

va sitt eget.

Hon syntes äga en alldeles oullrötlelig arbetsför-

måga. Utom de vanliga högtiderna vankades under
de första åren sällan något annat nöje, än då och då
en jagt eller dylikt. Klädsel och mållider borttogo

knappt mer än en tunma af dygnet, sömnen blott

fyra eller fem. De andra egnades åt allvarliga syssel-

sättningar. Kl. tre eller fyra om morgonen steg hon
upp. Första timmarna användes till fortsatt studeran-
de, den öfriga delen af dagen åt regeringsärender.

Hon omfattade dessa med mycken ifyerj var flitig i
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ningar. Ofta lät hon förut rådsherrarna sins emel-

lan afhandla saken, och lyssnade derunder uppmärk-

samt till deras skäl och motskäl. Slutligen kom
hon fram med utslaget, hvilket befanns riktigt och

väl öfvertänkt. Mer än en gång förvånade hon de

gamla statsmännen genom den lätthet, hvarmed hon

genomträngde och afgjorde målen; och lika om ej

mera genom det beslutsamma sätt, hvarigenom hon

gjorde sig och sin mening gällande, och det stundom

i strid mot dessa riksförmjndare, för hvilka många
Europas monarker bäfvat. Man ville betrakta det

som undseende för hennes ålder, kön och stånd ; det

var i sjelfva verket undseende för hennes ovanliga

själsegenskaper.

Mången, som låst förteckningen öfver alla de språk

och vettenskaper, som drottning Kristina kände, har

förebrått riksförmyndarne, att de fjllt hennes Inifvud

med en så stor massa af lärdom, all hon deraf bilda-

des mer till vettenskaps-idkare än till regent. Man
har till och med flera gånger framkastat beskyllningen

,

att de med flit gäfvo henne en dylik uppfostran, för

alt draga uppmärksamheten till sådana furemTd och

från regeringsärenderna, hvilka skulle falla i händerna

på rådet. Beskyllningen, ehuru ofta upprepad, är all-

deles ogrundad, enligt hvnd vi redan förut berättat.

Ty hvad riksförmyndarne läto henne lära, bestod

uti Fransyska, Tyska och Latin, samt i kristendom,

moral, historia, geografi och räknekonst. De latinska

författare, som genomgingos, voro också prosaister, för

det mesta af historiskt innehåll såsom mest eguadt för

en tillkommande regent. Det var först sedan Kristina

blifvit sjelfrådande öfver sin tid, som hon med så

mycken ifver kastade sig på läsningen af de latinska

skalderna, och inhämtade alla sina öfriga kunskaper.

Och dessa voro förvånande många. Hon hade

ovanlig flit och fallenhet för studier och fortfor änmi

i många är all derät egna flera limmar om dygnet.



21

Kl 3 om morgnarna måste Tersfirus infinna sig på
slottet för att lära henne Grekiska. Studierna af det-

ta språk fortsattes under ledning af Freinsheniius och

Vossius, och redan på andra året läste hon med ut-

märkt lätthet hvilken författare som häldst. Utan för-

beredelse öfversalle hon länga stycken ur Plato, och

det pä en flytande och vacker Latin, och kunde dess-

utom ofta rätta sådana förklaringar eller gissningar,

som de lärde vid mörkare ställen anfört. Inalles för-

stod hon tio språk neml. Svenska, Danska, Tyska,

Holländska, Engelska, Fransyska, Spanska, Italienska,

Latin, Grekiska, något Hebreiska och Finska; de fle-

sta hade hon lärt nästan på egen hand. Det var ej

heller någon blott ordkunskap. Hon läste ifrigt samt

med känsla och omdöme de förnämste författarne på
hvarje språk. Det bästa af hvad Roms, Italiens och

Frankrikes skalder frambringat, kunde hon utantill.

Detta var i synnerhet händelsen med Martialis^ Seneca,

CatuUus, och alldramest med Lucanus. Men Kristina

stannade^ ej heller blott vid dessa lättare ämnen. Den djup-

tänkte Tacitus var en bland de älsklingsförfattare, i hvilka

hon ofta bläddrade. Hon kallade hans skrifter ett efter-

tankens schackspel. I allmänhet läste hon gerna historiska

arbeten, äfven filosofiska, i synnerhet Plato och Plotinus.

Till och med de flesta af kyrkofädernas skrifter gick hon
igenom och fattade i synnerhet tycke för Lactantius, Hie-

ronymus och aldramest för Gregorius Nazianzenus. Äfven
kemi, stjern- och myntkunskap roade henne mycket,

och icke sällan reste hon till Uppsala för att öfvervara der

anställda öfningar uti alla slags vettenskapliga ämnen. Men
snart kunde icke Sverges lärda tillfredsställa en så ovanlig

vettgirighet, och hon började från främmande länder

inkalla de förnämsta vettenskapsmän, som funnos, hvil-

ka blefvo mottagna med förvånande frikostighet. Hvad
som lika om ej mer hänryckte dessa herrar, var det

nedlåtande, det smickrande sätt, hvarpå de af drott-

ningen bemöttes. Hvarje Torsdags-afton voro de för-

nämsta snillen och lärde samlade på hofvet^ och till-
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Iiragte qviillen urtder innehällsrika samtal, öfver än det

ena , än det andra ämnet. Drottningen deltog deri lif-

ligt, men utan öfvermod, och ofta var hennes omdö-
me det sundaste.

Utlänningarna betraktade Sverge med förvåning,

afund eller beundran. Detta i det aflägsna Norden

undangömda, i sig sjelft fattiga land hade genom stora

statsmän och fältherrar tillkämpat sig nära nog högsta

och afgörande inflytandet bland alla Europeiska stater-

na och med segrar och eröfringar utmärkt hvarje steg

på sin bana. Jemförelsevis emot andra riken herrskade

också inom dess gränsor lugu och förtroende. Han-
del och näringar hade på ett förvånande sätt till-

växt, och uti sjelfva förvaltningen en mängd förbättrin-

gar blifvit inföi'da. Nu slutligen, dels genom de förut

stiftade undervisningsverken , dels genom den unga drott-

ningen sjelf , spridde äfven bildning och vettenskaper si-

na välgörande strålar öfver det kalla Norden. Detta allt

på en tid, då Ryssland låg försofFadt i dvala och mörker
j

Polen, Spanien, Frankrike , England och Neapel sönder-

sletos af inre oenighet och uppror och Tyskland låg ett

hjelplöst rof, gifvet till spillo åt så väl inre som yttre

fiender. Sverge sade man, var det Gösen, der ljus

och frid, dygd och ära, kunskaper och rikedom fun-
nos, medan den öfriga verlden låg försänkt utiEgyp~
tens elände och mörker. — Det sågs, sade andra, alt

Sverge styrdes af Pallas-Minerva, på en gång kri-

gets, slöjdernas, vettenskapernas och fridens olivbekran-

sade gudinna.

Ty mesta förvåningen väcktes dock af Kristina sjelf,

den tjuguåriga drottningen, hvars själ, utan att tröttas, i

oupphörlig kretsgång sysselsatte sig med de vigtigaste

föremål; ena stunden deltog i öfverläggningarna om ri-

kets inre styrelse och om härarnes eller underhandlin-

garnas ledning; andra stunden gaf främmande sändebud

företräde och träffande svar ; och dessemellan dels stu-

derade sjelf, dels ingick med vettenskapsmännen i de

finaste undersökningar om filosofiska lärobyggnader el-
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ler om läsarter ocli upplagor af gamla romerska och

grekiska författare. Man häpnade öfver denna outtröt-

leliga arhetsamhet , öfver denna allt omfattande förmå-

ga. Från Sverige spridde sig inom kort underrättelsen

om en så sällsynt förening af utmärkta egenskaper och

Kristina blef snart ett föremål för hela den bildade

verldens nyfikenhet och beundran. Hon öfverhöljdes

af lofskrifter och beröm, sa mycket mer förledande,

som de med Öfvertygelsens hela värma och kraft ut-

strömmade från en verklig förtjusning. Fogeln Fenix,

Nordstjernan, Nordens Pallas m.m. voro namn, hvarmed
de lärde uttryckte sin hänryckning. Afven statsmän,

och till och med de skarpsyntare, förbländades af dessa

många lysande egenskaper; och när Kristina dessutom

påskyndade den efterlängtade freden, vann hon en äa

mera allmän och innerlig lillgifvenhet hos mängden,
isynnerhet som denna sednare ej kunde bedöma alla

de hemliga drifljedrarne till sistnämnde hennes åtgerd.

Detta tidiga allmänna och oerhörda beröm har

kanske mer än någonting annat bidragit till Kristinas

olycka, ty det utbildade hastigt och i hög grad två hen-

ne medfödda fel, nemligen egenkärlek och ärelystnad.

Vanan att oupphörligen prisas medförde behofvet der-

af, och som Kristina dessutom hade mera sinne för det

utomordentliga, det lysande, än för det verkligt ädla

och goda, så föranleddes deraf hennes oupphörliga be-

mödande mer att väcka uppseende än att förtjena hög-

aktning. Djerfva försök , stora förluster och försakelser

för ögonblicket, till allt sådant var hon städse färdig;

ty uppseendet retade inbillningen och smickrade hennes

stolthet. För osedda och oberömda uppoffringar, för ihär-

digt fortsatta bemödanden för andras väl, för allt så-

dant saknade hon sinne och lust.

Detta står i nära förhållande till ett annat Kristi-

nas fel. Vid närmare granskning finner man hos hen-

ne den icke sällsynta sammansättningen af ett hetsigt

hufvud, men kallt hjerta. I fråga om vissa sina älsk-
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lingstankar, sin egen personlighet och de?s ära var hon
ytterst lättretlig och häftig samt kunde uppoffra myc-
ket nog. Men när saken rörde blott andra nienniskors

välfärd, befanns hon tämligen liknöjd, ville åtminstone

icke gerna för deras skull underkasta sig sjelf några

försakelser, bekymmer eller mödor.

Kristinas ovanligt stora egenskaper skulle för något

hvar blifvit en svår frestelse till egenkärlek. För Kri-

stina blef den oemotståndlig 5 ty den understöddes af

naturliga anlag och utbildades tidigt genom allt det

smicker, hvarmed hon öfverhöljdes, alla de framgångar,

hvaraf hennes första regering utmärktes. Detta till-

saramans alstrade ett sjelflörtroende, en egenkärlek, som
sällan insåg egna fel, sällan sökte andras råd, än mera
sällan tålde deras motsägelser. Deraf hände till olycka

för henne och för riket, alt redliga och sjelfständiga

män småningom antingen af henne drefvos, eller ock

frivilligt drogo sig från hofvet. I deras ställe kommo
gunstlingar, som i allt följde blindvis drottningens vilja

och smickrade hennes svagheter. Man har förklarande

anmärkt, alt benägenheten lör gunstlingar och till en

del älven det lättsinne, hvarmed dessa sedermera så

ofta ombyttes, vore ett arf från Brandenburgska huset

och från modren Maria Eleonora i synnerhet.

SJETTE KAPITLET.

KRISTINA OCH AXEL OXENSTIERNA.

Det, som under drottning Kristinas egen regering på-
kallar uppmärksamheten och som dessutom är en för-

klaringsgrund för mänga sedermera inträffande händel-

ser, är hennes förhållande till den gamle rikskansleren.

Axel Oxensljerna både, som förr berättadt är mån-
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ga och bittra ovänoer, afven inom högre kretsar. Det

tyckes, som några sådana innästlat sig bland Kristinas

hofFolk och redan tidigt ingifvit henne misstankar och

ovilja mot rikskansleren. Tillbaka till är 1641 kan

man spåra dessa tänkesätt, ehuru ännu blott sällan

framskymtande. Kanhända föranleddes oviljan till ea

del af modrens, Maria Eleonoras, flykt, samt af de

för Svenska regeringen menliga uttydningar och rykten,

som vid nämnde tillfälle utspriddes och måhända af

Oxcnstjernas ovänner begagnades. Man hade dessutom

inbillat drottningen, att rikskansleren velat under hen

nes barndom rycka regeringen till sig, såsom riksföre-

ståndare, eller som protektor, i likhet med hvad Crom-
well sedermera gjorde. Det var också en allmän,

och af drottningen sjelf trodd sägen, att Oxenstjerna

sökte föranstalta ett giftermål mellan henne och sin

yngste son Erik, för att såmedelst lyfta denne éednare

upp på konungatronen.

Kristina visste dock att i början förträftligen döl-

ja dessa sina misstankar, och rikskansleren syntes vara

i åtnjutande af ett nästan obegränsadt förtroende. I

rådet afgjordes ärenderna som förut. Drottningen del-

tog visserhgen i öfverläggningarna ; men vanligen gick

det så till, att när något ärende föredrogs , utvecklade

Oxenstjerna skälen för och mot, samt sade sin mening,

hvilken understöddes af Jakob De la Gardie, och slut-

ligen stadfästudes af drottningen. Man finner också,

att nu liksom förut Axel Oxenstjerna anmodades om
att uppsätta större delen af de förordningar, som skulle

utfärdas; att man icke fattade sina beslut föi-rän den

frånvarande rikskansleren hunnit rådfrågas; att man
uppsköt verkställandet af andra beslut; ty, hette det,

"rikskansleren syntes ogilla dem." Så gick det hela

året 1645 ^). Mot slutet af detsamma återkom Oxen-
tjerna till Stockholm, sedan han afslutat den för Sver-

') Riksark. Rådsprot. d. i6 Maj i645, och hela året.

Fryxtlls Ber, IX. 2



26

ge och fiir honom sjelf sä utinäikt ärorika freden t

Brönisebro. DroUningen mottog den hemkommande
pil det mest smickrande salt; ocli beslöt göra honon»

lill jjrcfve. Redan Gustat xVdolf hade erbjudit sam-

ma värdighet, hvilken Oxeustjerna dä hkväl afböj-

de '). INu da den enhgl drottningens och rådets be-

slut blef honom erbuden, mottog han utmärkelsen.

Den 27 Nov. IG45 församlades på slottet icke l)lott

hela riksrådet utan cu mängd i staden närvarande hög-

re befälhafvare och andra herrar. Uti denna samling

framkallade drottningen Axel Oxenstjerna och föiklarade

honom upphöjd till grefveligt stånd, samt gaf honom
såsom grelskap Södermöre härad, beläget i Småland

mellan Kalmar och gränsen af Blekinge. Det är en af de

skönaste och rikaste nejder nion» fäderneslandet och in-

nefattar 1 1 socknar med 610 hela hemman samt hade gif-

vit kronan en ärlig inkomst af minst 15,000 daler

silfvermynt. Ofvannämnde utmärkelse var dä förtiden

ganska sällsvnl, och derföre sä mycket ärorikare. Allt-

sedan Erik den fjortonde införde greivevärdigheten, ha-

de upphöjelser dertill skett blott tvä gånger. Den for-

sla, af Johan den tredje för hans 1568 fallne morbro-

ders, Sten Erikson Lejonhufvuds, barn; den andra af

Gustaf Adolf för Moskovilbesegraren Jakob De la Gar-

die. Axel Oxenstjerna blef nu den tredje i raden.

Äran ökades än mei genom de ordalag, Kristina begag-

nade. Hon yttrade bland annat: Uli fyra och trcUio

år har ni troget tjenat min farfader, fader och mig.

Jag vill icke sära eder blygsamhet med att upprepa,

huru väl och berömmeligen ni eder uti så många oli-

ka uppdrag sJuckal. Gud och samvetet kunna det

bäst bevittna; likasom det ork blifvit inlygadt af min
herr fader^ hvilken var en stor konung, och tyc-

kosam äfven dcruti, att han i eder hade en stor och

') S, st. d. 24 IVov. i645, enligt Jakob Dela Gardies in-

tyg. Jfr Bref frän Axel Öxpnstjerna til! Joh Oxen-
stjrm a 1 Del. p. 'Jt'-\



27

sJiickelig mimsler. Det bör äfven högt shallas, att ni, ekum

Tuväl delaktig i alla rådslag och deras lyckliga ufm

gång, aldrig låtit förleda eder hvarken till öfvermod,

ej heller till fåfänglig och obehörig ärelystnad; ulan

vied all trohet och vördnad fjenat först rrun fader och

sedan under omyndiga åren mig; och det scdnare så,

att jag vid anlrädet till regeringen med icke ringa

tillfredsställelse funnit alla saker uti önskeligt tillstånd.

En hvar känner ock, alt det är t synnerhet genom
eder, som Danska kriget fatt den önskeliga utgång,

hvaröfver vi nu alla oss glädja.

Oaktadt detta skenbara förtroende, denna lysande

hedersbevisning, kan man dock redan före och omkring

denna tidepunkt skönja spåren till bristande välvilja.

Orsaken härtill låg förnämligast i Kristinas lynne. Hon
ägde en för år och kön ovanligt slor förmåga att sköta

regerings-ärenderna. Men både hon och alla måste

dock inse och erkänna Oxenstjernas ändå större skick-

lighet. Kristina hade nu att välja mellan tvänne utvä-

gar. Den ena ntt upprigtigt sluta sig till den store

mannen samt öppet erkänna och till sin och rikets

tjenst begagna hans ovanliga egenskaper. Den andra

åter var att aflägsna honom, för att sjelf, oförhindrad

af hans inflytande, fä efter eget behag styra, och oför-

dunklad af hans anseende, få med egen skicklighet lysa.

Kristina valde den sednare vägen och dertiU bidrog

tvifvelsutan hennes brinnande lystnad efter beröm och
utmärkelse. Hon insåg mer än väl, att med Oxen-
stjerna vid sidan skulle det alltid blifva han, som
hufvudsakligen ledde ärenderna, och han, som finge

förnämsta äran af deras lyckliga utgång 5 ingen skulle

kunna tilltro henne, den tjuguåriga flickan, nog styrka att

föra, och skarpsinnighet att styra riksrodret genom
statskonstens alla klippor och grund. Detta var mot-
bjudande för stoltheten ; och Kristina, som skördade

så mycket beröm i alla andra afseenden, kunde ej lida

deu tankan, att som regentinna stå i Oxenstjernas skug-

ga, och se honom beprisadj roen sig sjdf mindre aktad
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T)et är otvifvclaktigt, att denna svaghet var hufvudor-

saken till missförståndet och alla deraf följande oredor.

Oxeustjernas fiender underläto ej att bearbeta des-

sa Kristinas tänkesätt; och han sjelf var kanske ej all-

tid nog försigtig. I rådet föreskref han besluten efter

gammal vana, måhända med för litet undseende för den

nu i egen person regerande drottningen. J\är han un-
der fredsinötet i Brömsebro hemsände Danskarnes på-
ståenden, tillät han sig, att på samma gång medskic-

ka utkast lill svar derpä. Det är troligt, att detta och

sådant mera alldeles icke behagade en drottning, hvil-

ken, som Kristina, var ytterst ömtålig om sitt anseen-

de. Piikskanslerens förslag befunnos rigtiga. Hon var der-

före visserligen tvungen att för det mesta tiga och samtyc-
ka

; men enhvar kan förstå, med hvad sinne. Det tyckes

ej heller hafva varit utan afsigt, som redan nu flera

af Oxenstjernorna aflägsnades ur styrelsen. Landshöf-

dingen i Uppsala, Ture Oxenstjerna, en man icke utan

fel, hade kommit i häftig tvist med en af Gyllenhjelms

fogdar. Ture Oxenstjerna fick först en skrapa och må-
ste sedan taga afsked, ehuru det skulle heta frivilligt *).

Ytterligare beslöt drottningen, att riksskattmästaren Ga-
hriel Bengtsson Oxenstjerna skulle resa till Riga, som
generalguvernör öfver Liffland. Högst ovanligt var att

lill en sådan plats taga någon af de höga riksämbets-

männen. Det hjelpte ej. Mannen ursäktade sig med
framskriden ålder; det hjelpte ej heller; han måste re-

sa 2). Aret derpå sände Kristina äfven rikskanslerens

yngsta och mest älskade son Erik Oxenstjerna till Est-

land som guvernör ^) öfver närande land.

Det var vid denna tiden, som unga Magnus De la

Gardie började vinna serdeles ynnest och förtroende hos

drottningen. Man påstår, att hon velat nämna honom

') Riksark. Rädsprot. d. 17 och 19 Febr. och 10 Maj
1645

') S. st', d. 27 Febr. j645.

^) S. st. d.«9 Jul. i646.
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till riksråd, ehuru blott 23 år gammal och ännu på in-

tet salt i det allmänna utmärkt; samt att rikskanslern

med allvar satt sig deremot; och man tror, att delta

var första anledningen till ulbroltet af Kristinas ovilja.

Tvisten måtte ha varit häftig, ty drottningen visade

från denna tid mera öppen ovilja mot Oxenstjerna.

Hon mottog med synbart välbehag klagomål mot hans

son, Johan ; och uppmanade Chanut all uti statsange-

lägenheter underhandla med unga De la Gardie; delta,

som Chanut sjelf trodde, endast för att förarga den

gamla rikskansleren. Det lyckades. Våren 1646 af-

höll denne sednare sig någon tid från rådsöfverläggnin-

garna, förebärande sjukdom. Många trodde, att rätta

orsaken var missnöje. Säkert år, att han redan nu

började tala om att draga sig undan från göromålen.

Innan vi framställa fortsättningen af denna märk-

värdiga tvist, är nödigt att med berättelsen vika något

tillbaka.

SJUNDE KAPITLET.

OENIGHETEN EMELLAN JOHAN OXENSTJERNA
OCH ADLEIl SALVIUS.

Redan i föregående del hafva vi nämnt några ord

om den oenighet, som i Osnabriick uppstod och allt

framgent fortfor mellan de Svenska fredsombuden, Jo-

han Oxenstjerna och Adler Salvius. Första och för-

nämsta orsaken lag i båda herrarnes lynnen. Oxen-
stjerna var högdragen, envis, häftig och med en ofta

stötande öppenhjertighet. Salvius hade äfven sin stolt-

het, var dessutom egenkär, retsam och bakslug. Re-
dan 1641, eller första året de arbetade tillsammans,

uppkom ömsesidigt missnöje. Uti ett af sina bref gjor-
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de Salvius den aamarkningen, alt man lilt Grotius bor-

de använda excellens. tilteln , emedan mannen vore am-
hassadör, en värdighet, som ur näst den kungliga.

]\ågra aosägo delta vara en vink, att Salvius, som sjelf

fclifvit ambassadör, önskade samma tillel och ansåg sig

som Oxenstjernas vederlike. Så togs det förniodligeu

af denne seduare, Iivilken var riksråd och ansåg sig

som sådan högt ölVer både Salvius och ambassadörs-

skåpet. Han svarade bittert, bland annat, att han ic-

Jce ansåg sig behöfva mottaga några rättelser af Sal-

tnus. Denne började da tala om sin 22-åriga tjenstgö-

ring, sin långa erfarenhet m. m. i). Triilan blei r^kl-

Lar och kom snart till fadrens, den gamla rikskansle-

rens öron. Denne ogillade bådas uppförande. I bret

till sonen yttrade han : Mig är hela detta oväscndc

gansJca ledt. Salvii lynne, hans sätt att slrifva och

vara är från hans ungdom mig noga bekant; och

Unskar jag, att han sig bättre styra kunde, hvilkel

ock vore honom sjelf nyttigt. Men så hafver jag ock

dcrjemte hos honom funnit många goda egenskaper,

samt redliga afsigter och stora förljcnsler mot fäder-

neslandet; och tror jag fuller, att, om han gifvit dig

någon tillrättavisning, så har det skett i god afsigt.

Jag vill ej neka, alt någon hans stolthet och egenkär-

lek kunnat vara med i spelet. Men, så mycket jag

af dina skrifvelser kan döma, far också du vilse ock

låter din obetänksamhet sticka fram rätt så mycket,

som han sin. Om han med alltför stor päflvgenhel

gifvit dig tillrättavisningar, så förefaller det mig, som
du sådana med allt for stor högdragenhet tillbakavi-

sat. Att du stundom behöfver påminnelser, finner jag

af dina bref till regeringen; emedan du icke ens uti

dessa kan dölja din harm. — J)u har ju länge selat

i kansliet och läst alla Salvii bref, i synner-

het under den tiden, då han låg i tvist med

') niksark. Acta Sahiana. FoI. T. V. J. Oxensljerna till

Salvius. Stralsund. d. lo Dcc 1G41.
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herr Johan Baner. Du borde dcrföre känna man-
nens lynne och skrifsäll; och om kan ock vi-

sade någon inbilskhet, kunde du väl låta sådant gå
obemärkt förbi ÅU du, i din Ijensi ingen jyåflugen-

hel eller förakt lider, det gillar jag högeligen ; men
var ej heller för mycket lättrörd! Om du vill hand-

tera fäderneslandets angelägenheter^ så måste du i tid

lära dig taga goda råd. Om fåfänga ting skall

du ingen strid hörja, ej heller svedja allt, som ludet

är. Sedan rikskausleren fatt läsa alla under trätan

vexlade bref, utföll lians omdöme mera gynnande för

sonen, och han erkände, det Salvii skrilvelser varit

opassande 5 han fortfor dock alt äfven ogilla sonens,

och härmed afstauuade tvisten för den gängen.

Ar 1643 utbröt den å nyo. Johan Oxensljerna

ansåg sig hafva flere orsaker till missnöje; t. ex. att

vården af Fransyska och Holländska underhållspengar-

na fortfarande anförtroddes åt Salvius ensam; alt Tor-
stenson anmodat Johan Oxensljerna bedja Salvius snart

skicka penningar till hären, hvilket uppdrag Oxensljer-

na ansåg under sin värdighet; — alt Salvius illa upp-
tagit, sa väl del Oxensljerna kallade sig capul legalionis t)j

såsom ock alt han bedt Salvius fara förut till Osnabriick

och besörja rummens lordningsställande o. s. v. Alla

dessa klagopuukler hade Oxensljerna i bref till fadern

framdragit. Denne svarade: Mig är ledt, alt du om
förefallande ärenden på sådant sätt dämmer. Du
stöter dig derpå, att penningarnas förvaltning blifvit

nu som förut anförtrodd åt Salvius ensam. Det är

dock till ditt eget bästa; ty ett sådant uppdrag gifver

ingen ting annat än bekymmer och förtal. Ju min-
dre du hafver oin händer, desto mindre blifva ock

både ansvar och besvär; och jag tror, att fredsun-

derhandlingarna ensamma skola gifva dig nog att gö-

ra. — Du sticknas öfver herr Torstensons anhållan

om ditt förord hos Salvius. Hvad betyder sådant?

*) Hiifv«dn:an för LcslicVnin^cu,
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Skulle denna begäran vara dig Ull vanheder, då vore

del också för mig, ja drollningen sjelf en skam
att mollaga en dylik anhållan, hvilket dock kan hän-

da, och ofta halldi. Du vrl ju, all enhvar har sitt

anförtrodda uppdrag, och fordrar att hlifva med höf~

lighet anmodad om det, som på honom beror. Så må-
ste vi alla bedja, den ene den andre. Du kan väl ic-

ke begära, att ål dig skall anförtros oinskränkt magi

öfver allt? Om du hade den erfarenhet som jag, så

vore du glad, att ej behöfva sjelf afgöra, utan blott

hos andra förorda saken; ty om du då rätt handte-

rade den, skulle, i händelse af bifall, hedern falla på
dig; men i händelse af vägran, hatet på en annan. —
Ytterligare vet jag ej, hvad det är för ett nyligen upp-

kommet ordasätt, detta capul le gationis, som nu så

ofta omtalas. Det kan väl så för hederns skull be-

nämnas, men du sjelf bör icke mycket tala derom.

Du och de andra ombuden vid fredsverket ärcn kam-
rater med lika magi och lika värdighet, fast på oli-

ka platser; och vore bättre, alt hvarandra inbördes

ära, än otidigt tvista om, sådan fåfänglighet. Det miss-

hagar migy all du min son ej är mer allvarlig till

sinnes, utan läler dig af sådana små saker upprö-

ras. Var dock öfvertygad, att jag icke skall lida, det nå-

gon skymf dig tillfogas, och att jag är om din heder

lika så ömtålig som om min egen. Slutligen kan jag
icke gilla att du velat till Osnabrilck förut skicka herr

Salvius, som din skaffare, likasom ingen unrian kun-
de ät dig ställa bänkar och bord i ordning. Jag kan
väl sluta till hans tankar, när han ser dig vilja be-

gagna honom till förbud och hofmästare. Det vore

godt, om enhvar bedömde andras sinnelag efter sitt

eget, så bcginges ej så många fel här i vcrldcn. Ef-

ter denna allvarsamma skiifvelse afstannade tvisten

återigen.

För öfrigt synes det, som afven Salvius ii sin si-

da gifvit många anledningar till oenigheten, ehuru in-

gen närmare kännedom härom hunnit till efterverlden.
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Föniäniiita uiidenältelserna angående tvisten finnas nem-
ligen i den gamle rikskanslerens bref, och denne tyc-

kes hafva ansett nödigare att rätta än alt urskulda so-

nen, h vårföre han ock mera framdragit dennes än Sal-

vii feL

Av 1646 utbrast fiendskapen ä nyo, och pa ett

vådligare sätt. Till den förra personliga oviljan emel-

lan begge fredsonibuden kom den nu myndiga drott-

ningens vidriga tänkesätt mot Oxenstjernorna, både far

och son. Af denna orsak slöt hon sig till Salvius,

och skänkte honom odeladt förtioende och så mycket,

skydd som möjligt. Salvius sökte att påskynda freden,

äfven genom nedsättandet af Sveriges fordringar. Driffje-

dern härtill m?i nu hafva varit verklig öfvertygelse och

Iredskärlek, eller ock lycksökeri, antingen hos Kristina

eller hos Frankrike; härom är svårt att döma. Men
just detta äniue blef stridsäpplet emellan drottningen

och Salvius å ena, samt båda Oxenstjernorna å andra

sidan.

Det var i slutet af 1646, som man i Osnabrtick

förde den häftiga tvisten, huruvida Sverige skulle be-
komma hela Pommern eller blott en del deraf med
Wismar och Bremen. Svenska fredsombuden hade fått

befallning gifva vika, men blott i yttersta nödfall. När
detta nödfall inträfTade, derom var just frågan och tvi-

sten. Salvius ville tämligen snart åtnöja sig med För-
Pommern, Riigen och Bremen m. m. ; ty, sade han,

man bör ej spänna bågen för högt. Detta var

också Kristinas mening och i synnerhet Franska par-

tiets önskan. Oxenstjernorna deremot och deras vän-
ner yrkade enträget, att man i dess ställe borde mot-
taga det af kejsaren och af Tyska riket erbjudna hela

Pommern, oaktadt Brandenburg vägrade sitt bifall der-

till . Uti November månad hade likväl Svenska freds-

ombuden gifvit vika , och afstått Hinter-Pommern.
Axel Oxenstjerna ogillade denna eftergift ganska mycket

^J.

') Se 8;de delen pag. 7';
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Uti handbref till sonen rådde han deuue, alt om Brau-

denburg genom ytterligare inkast gåfve uägou förvänd-

ning derlill, söka på godt maner återtaga det gjorda

beviljandet, och sedan hälla sig fast vid hela Pommern.
J)u hör, skrifver han, häruii arbeta Ull fäderneslan-

dets bästa, så ridt sig göra låter. Men, om af or-

saker, som ej må nämnas, man icke kan komma län-

gre, och blifver stormen allt för häftig, så hjelper

föga streta deremot. Jag känner nogsamt lynnet och

afsigterna hos dem, som 7iu styra Sverige, har ^också

ännu af dem min dagliga och dryga del. Jag ser fä-
derneslandets skada och vanheder för ögonen, så att

det för ett ärligt hjerta och vettigt hufvitd är den stör-

sta harm. Om ej Gud, ära och samvete hållit mig
tjvar, hade jag längesedan lemnat min plats. Men
Seneca säger: Var ej alltför envis på dina föresat-

ser, ulan följ dit ödet leder. JVör allt bemödande är

fåfängt, måste man bruka tålamod och lämpa sig

efter tiden. Detta är den ytterlighet^ till hvilken den

förståndige bör komma. Den synes för många be-

svärlig.; men, om den ej iakttages, så skall hela ver-

ket snart brytas sönder. Det är dock bättre hafva
någon ordning än ingen. Fadre!)S uppmaningar måt-

te hafva inverkat, t}' snart derefter klagade Chaiiut hos

Kristina, att Johan Oxenstjerna sökte hindra freden.

Dessa klagomål hlefvo välkomna. Kristina \ttrade

sig med mvcken bitterhet öfver Johan Oxenstjernas

uppförande; utmålade sjelf alla de förskräckliga följder

och krigseländen, som af hans motsträfvighet kunde för-

anledas; sade, att han borde inför Gud och menniskor

ansvara derför o. s. v. Chanut tjckte sig likväl hos

Kristina under alla dessa utbrott märka en hemlig glädje,

att den af henne hatade Johan Oxenstjerna visade verl-

den sina fel och huru liten del han borde hafva uti

äran af fredsslutet. Det var också allmänna öfverly-

gelsen, att Johan Oxenstjeruas uppförande blifvit öf-

vercnskommet, kanhända föreskrifvet af fadern; så att

fellt hvad; i delta hänseende sades eller gjordes mot
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den förre, kunde också anses vara rigtadt mot den sed-

narc.

Salvius hade vid denna tid för Fransniännerna omta-

lat, alt Sverge ämnade i nödfall eflergifva också sica

anspråk pu Stcttin. Detta hans uppförande viickle all-

män ovilja, och förmodligen var det i anledning häraf,

som Johan Oxenstjerna skref till regeringen i Sverge

ett bref, som innehöll några bittra utfall mot Salvius.

Det ankom, just när Chanut, i afsigt att till Fran-

krikes vinst nedsätta Sveriges fordringar ifrigt retade

Kristina mot bada Oxenstjernorna och mot deras ihär-

dighet.. Brefvet blef uppläst i rådet. Axel Oxenstjer-

na tog hetta dervid och utfor med häftighet öfver Sal-

vius. Då alla i rådet tego, vttrade Kristina sjelf, det

hon ej kunde tåla, alt man på sådant sätt angrepc en

frånvarande, som ej liindc försvara sig. Ordväxlin-

gen mellan henne och rikskanslercn blef tämligen häf-

tig. Efter någon stund upplöstes rådet utan att halva

fattat något beslut. Just som drottningen kom deri-

från, uppvaktades hon af Chanut. Hon var då mot
Johan Oxenstjerna ganska uppbragt, och talte om, att

sätta Salvius och de Fransvska fredsombuden till väk-

tare öfver honom. Om dessa mdrJile och Jiitn-

de bevisa, alt hun motarbetade freden, skulle de

deroin samfuldt aflåta till henne ett bref, hvilket hon

sedan kunde uppvisa' i rådet. Till Salvius skref hon

fgcnhändigt, lackade för hans uppfcirande och försäk-

rade att, om också en och annan sökte svärta, skulle

drottningen dock aldrig tillåta dem störta honom. Qy^
Salvius komme väl hem, ämnade drottningen med ord
och gerning visa, att hon vore och förblefvc honom
välbevågcn. Huru Salvius i anledning häraf uppfört
sig mot Johan Oxenstjerna, och hvad vidare föreJupit,

veta vi ej. Det synes emellertid säkert, att Kristina

verkställde sitt ofvannämude förslag, neml. alt åt Frans-
männen anförtro en slags hemlig uppsigt öfver Johan
Oxenstjerna

;
ja att hon till och med begärde, det de

skulle skafTa henne bref och handlingar, i slöd af
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hvilka hon kunde angripa och störta båda Oxenstjer-

norna. Delta hennes förbund med utlänningen mot si-

na egna ministrar hölls ej mera hemligt, än att Fran-

krikes fiender, Spaniorerna, komnio under fund dermed.

För att skada Fiankrike berättade de förhållandet ge-

nast för Johan Oxensljcrna. Så kom det snart till bå-

de drottningen och rikskansleren. Den förra blef hö-
geligen harmsen och nedslagen ; men dolde dessa kän-

slor under slöjan af en stolthet, som ej aktade, hvad
Oxenstjernorna tänkte om förhållandet. Dessa sednare

kunde ej göra annat än tåla och tiga.

Trätorna emellan Johau Oxenstjerna och Salvius hade
återigen tagit fart, man vet ej numera af hvad anledning.

Men i Januari 1647 skref rikskansleren sålunda: Käre son!

Jag måste ogilla, alt du icke ens i skrifvelserna till

drottningen förmår styra din penna. Du nöjer dig

icke med att låta omständigheterna tala för sig sjelf-

va, utan släpper ock ditt onda lynne fram med en hop
förlretliga ord, såsom kr as siar e, skrala, skrika,
kinka, o. s. v. hvilka mindre skada din fiende, än
utmärka, att du sjelf icke hafver magt öfver ditt eget

sinne. — Du klagar i flere dina bref, att jag håller

med Salvius, så att han kan le åt din ovilja.

Eäre son, läs rätt och döm rätt mina bref.

Jag känner noga Salvii lynne och fåfänga, hvilka

med åren och äran tagit till, och kanske af an-
dra än mera uppäggas. Jag gillar ingalunda hans
inbillningar ; men förmår icke undanskaffa alla fan-
taster, eller förändra deras hufvud. När du hinner

stiga mina trappor och år uppföre, skall du finna,

att dylika förhållanden ej kunna botas så lätt, som
mången tror och den nödställde fordrar. Att jag ej

förmår ytterligare hjelpa dig mot Salvius, det måste

så du, som jag, lida. Hvad du har att lida, .vet jag
ej, om det kan liknas vid det, jag länge och kanske

ännu drager. Var dock viss derom, att jag mer än
väl känner, det ganska stora vedervärdigheter hafva
nu i många år tryckt dig; men du måste ej derfövé
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mans; se på saken, fäderneslandets ära och tjenst,

och låt all fåfärfga fara. Om ej Sahnus hade stöd

här hemma, om ej också härifrån hans inbilskhet och

förslager underblåstes ; tro mig, han skxdle ej tala så

högt. Sddant är verldens lopp. Den, som länge lef-

ver och höga tjenster bekläder, måste vara underka-

stad afund, illvilja och mycket annat, hvilket ingen

ärlig man kunde bära utan stöd af Gud och samvetet.

Du känner nogsamt min belägenhet i förra tider
;

den har ej sedermera förbättrats. Jag måste nu
mycket lida just af den, för hvars bästa jag allsköns

möda och arbete mig underkastat, men hvilken ej är
dessa uppoffringar värdig, och kan väl hända att

också dina besvär sig derifrån härleda. Detta är
min lott; del är ock din; kanske få vi båda än säm-
re. Men tag Gud till hjelp och råd och gör det

rätt är. När tigas kan så tig! Hvad föraktas bör,

det förakta ! Hvad med åtlöjc vederläggas bör, det

le åt I Men hvad med äran ej lidas kan, det lid e\!

Jag vågar icke anförtro pennan mera, ej vetande, i

hvars hand brcfvcn kunna komma.
Tvisten mellan Johan Oxenstjenia och Salvius

sammansmälte frän denna tiden helt och hållet med
oenigheten mellan drottningen och rikskausleren^ och
bör således tillsammans med denna framställas.

ÄTTONDE KAPITLET.

OM OENIGHETEN MELLAN DROTTNING KRISTINA
OCH OXENSTJERNORNA AR 1647.

Elt vigtigt och under loppet af detta år förekom-

mande tvisteamue var trosbekännelsen. Redan uti
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föregående del liafva vi beiäUat, huru droltuingens

lärare, Johannes Malthioe, tog lillig d^l uti Durrei be-

mödande att förena Lutherska och Kalvinska lärorna.

Johannes Matthia- behöll dock till en tid dessa tänke-

sätt för sig sjelf; men när han år 1644 tillträdde

Slrengnäs biskopsslift, höU han ett inträdestal, som
sedan nlgafs under namn af Idca b<)7ii ordinis in

eccfesia Chrisli t). I denna bok framställde han någ-

ra satser, hvilka åsyftade en sammanjemkning af båda

bekännelserna. Boken väckte su mycket mer uppseen-

de, som man visste, att författaren stod i hög nåd

hos drottningen. Superintendenten i Kalmar tog sig

likväl dristighet uppå och utgaf mot den samma några

anmärkninger och tillegnade dcin ;it rikskansleren.

Johannes Matthia} lät af trycket utgå en försvarsskrift,

måhända i något för häftiga ordalag. Emedan saken

låg honom ömt om hjertat, drog han den också frara

vid den riksdag, som 1G47 i Januari sammanträdde,

Alen detta försök misslyckades. Hela presterskapet blef

oroligt och klagade, alt Johannes Matthi.T ville insmy-

ga Kalvinska bekännelsen ; och emedan Kristina miss-

tänktes gynna sin läiare, ingick ståndet med eu an-
bållauj alt rådet måtte vaka öfver den sanna trons

upprätthållande i riket. Så var ärendet nära alt blifva

rn partisak mellan rådet och presterskapet å ena och
Kristina, hofpartiet och biskopen å andra sidan. Der;

17 Jan. hade saken redan föievarit i rådet. Rikskan-

sleren önskade, det Johannes Malthi(e aldrig nlgifvi/

nämnde bok. Drottningen svarade all ull den samma,

funnes ingcnling all fadla. Oxenstjerna sade : Den
skall af våra Lutherska lärare näppeligen gillas,

och Gud gifve, all församlingen ej för dess skull rå-

Tiar i villervallal Drottningen inföll: Gör ej så hår-

da heskyllningar mol boken! jag lager mycken del

i densamma. Oxenstjerna svarade ; Jag beder uti all

underdånighet, all eders majestät icke måtte i egen

'} Grunddragen till tn qoJ ordning i Kristi församling.
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person försvara boken ^ ty då blifver den aisla villan

värre än den första. Kristina afbröt: Jag försvarar

den ej, ty hon försvarar sig sjelf. Per Brahe sökte

medla och Oxenstjema började tala om Svcrgcs stora

lycka att hafva blott en trosbekännelse och dcrföre

inga lärotvister och dcraf flytande olyckor ^), Tvisten

log dock åter farl och blef sluth'gen sa allvarsam, alt

Kristina af harm utbrast i tärar, och rädet åtskildes

ulan att fatta beslut. Men i anseende till preslerskapets

ifver nödgades drottningen gifva efter, och Johannes

lilatthia; måste aflemna en lugnande förklaring öfver sina

ord. Tvisten skulle nu anses nedlaggd; men prester-

skapet anhöll alt Fonnula Concordia3 måtte antagas

som symbolisk bok för Svenska kyrkan; ett förslag,

som Johannes Matthia; sjelf måste skrifva under, men
som aldrig erhöll Kristinas stadfiistelse.

En annan orsak till fiendskapen tyckes sjelfva den
ofvannämnde ril<sdagen hafva varit, ehuru öfver den-

samma hvilar n)yckel mörker. Ett rykte siager att dess

sammarikallande var föranlcdt af de mägtiga herrarna,

som ville trygga, kanske utvidga sitt inflytande och för

sådant ändamål införa åtskilliga förändringar i styrelse-

formen. Redan valet af landtmarskaik blef pariisak.

Kristuia ville dertill hafva Bengt Skylte, rikskansle-

]eus motståndare både å egna och fadrens vägnar.

Det undanböjdes och man valde Axel Turesson Natt

och Dag också af Oxenstjernornas motparti; hvilken

dock af sjukdom blef hindrad. Då föreslogs Jakob
Skylte, men denne afsade sig; så alt till slutet fick

drottningen enligt sin vilja Bengt Skylta till platsen -).

Om sjelfva förhaudliDgarna har man ingen närmare un-

derrättelse. Axel Oxensljerna föreslog, all sedan Dan-
ska kriget nu vore lyckligen afxluladt, borde landet

befrias frän den skatlcförhöjning, som serskildl och

nllryctdigen endast för nämnde krig blifvit bevil~

) Piksark. Radsprot. d. i4 Jan. i647
') Riksark. Radsprot. d. 1">, i9 och 20 Jan. iO\~-
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vis på ordhållenhct öka undersålarnes förtroende för

regeringen *]. Men delta förslag 'gick ej i verkstäl-

lighet. Att Oxenstjerna under denna liksdag var, i

frägan om Johannes Matthice, eu prestcrnas försvarare

mot drottningen, hafve vi nyligen omtalat. A It detta

oaktadt Ijckadcs det drottningen att vinna pa sin sida

de ofrälseslauden. Rikskanslerens ovän den bekante

Kils Tungel nyttjfides att underhandla n}ed bönderna;

och Per Brahe klagar, alt drottningen för att göra sig

mägtigare började ulså oenighetsfrön mellan stånden,

hvari hon lyckades så väl, alt ingen samdrägt kunnat

sedermera inom riket åstadkommas. Flere allvarsamma

uppträden före(ulio, och vid besättandet af den lediga

erkebiskopsplulsen kom drottningen äter med rikskan-

slereu uti ordvexling, om de åtgerder, som fordom

vidtogos mot biskop Rudbeck i Westeräs -j. Det

ömsesidiga missnöjet gick så längt, att Oxenstjerna ef-

ter dessa uppträden länge afhöU sig frän allt delta-

gande i rådets öfverläggningar. Torstenson hade vid

denna tid kommit hem från Tyskland. Kristina smick-

rade och framdiog honom mycket, dels för hans verk-

liga och stora förtjensler, dels för att kunna ställa ho-

nom och hans anseende mot Oxenstjerna. I början

af 1647 upphöjde hon honom till friherre och grefve,

och det på en gång. Han förtjente det visserligen

;

men Gustaf Horn, ehuru vida äldre samt likaledes

af fådernesslandet högt förtjent, blef dervid förbigån-

gen. Visserligen hade Torstenson varit lyckligare

,

och troligen skickligare. Horns förbigående ansågs likväl

egentligen härleda sig från Kristinas ovilja mot Oxen-
stjernorna, ty Horn var rikskanslerons mag och denne
nära tillgifven. Det synes som detta drottning Kristi-

nas uppförande gått Horn nära till sinnes.

Häftigaste brytningen mellan drottningen och

M S. st. d. 29 Jau. 1647.
') S. st. d. i3 Mars I647.
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Oxeiistjernoiua skedde i anledning af fredsuuderhand-

Jingarna och serskildt i hänseende till den pcnninge-

suinma, Sverge fordrade åt sina
J
troppar. Frankrike

yrkade skjndsamhet och eftergift, och Chanut föreställ-

de Kristina, alt hennes benägenhet för freden vore af
hela verIden, känd; hon borde derföre ej låta hindra

sig af rådet; ty deraf skulle hennes anseende lida.

Kristina svarade med klagomal öfver rikskansleren, och

alt denne på egen hand skickat till Osnabriick före-

skrifter, stridande mot de i rådet fattade besluten.

Hon blef af Chanut an mera uppretad och lofvade

åndtligen att sa mycket som möjligt påskynda freden,

och att enskildt medelst handbref väpna Salvius mot
Oxenstjerna och mot allt dröjsmål i underhandlingen.

Efter all anledning var det i följe af delta samtal, som
Kristina till båda fredsombuden aftardade följande ge-

mensamma af henne sjelf uppsatta handbref. Mine
herrar \ Jag lägger dessa få ord till det offentliga

brefvet, på det jag med egen hand må upptäcka eder

min fruklan, att freden genom några af mig icke

fullt kända orsaker skall göras om intet För att

nu tydligen gifva eder min mening tillkänna, så veten,

att jag framför all ting annat åslundar en säker och
hederlig fred med kronans skadeersättning och solda-

ternas tillfredsställande, så godt utan fredsbrott ske

kan; och för öfrigt, alt ej längre sölas dermed, såsom
hittills skedl är. Görcn i annorlunda, så skolen i

det för Gud, ständer och mig ansvara. Låten inga
ärelystna menniskors infall locka eder från detta milt

syftemål, så framt i ej hafvcn lust alt slå mig bleka

och röda till svars derför. I skolcn för visso veta,

att hvarken myndighet eller höga slägters stöd skola

hindra mig från all visa verlden det misshag, jag
hafver till ett oförnuftigt uppförande. Jag är viss

derpå, alt om underhandlingen ginge sönder, så rå-
kade jag genom edert förseende i en labyrint, hvar-
ur jag icke kunde hjelpas, hvarken af edert för-
stånd eller af deras, som sådana förslag inblåsa^ ra.
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ni. Brcfvet var sliilldt till Lade Johau Oxeusljerna

och Adler Salvius ; men åsyftade tydligen endast den

förra. Detta bekräftas ytterligare af ett drottningens

pä samma gäng till den sednare afsända liandbref af

ibljande innehall: Höglurade herr hofkanslcr ! Jag
skall med all nåd belöna eder trohet och flit all på-

skynda den högnödiga fredon. Med det andra fartiel,

som söker honom förhindra, skall jag ställa mig så,

att all werlden måste finna, det felet icke ligger hos

mig, samt att rikskanslercn ej förmår röra hela verl-

den med ett enda sitt finger. Öfverlemna milt bifo-

gade bref åt grcfrc Johan Oxenstjerna. Ehuru jag

dcri griper eder båda an, så är det dock honom en-

sam, jag åsyftar. Laga så, att Avaux ^) får veta

innehållet, så att han finner min oskuld, och ej låter

mig umgälla del andra partiets hat emot Frankrike.

I sjclf magen vara försäkrad derom, att jag skall

hålla eder skadeslös, och belöna edra tjenster med riks-

rådsplatsen, hvilkcn, i velen, är den högsta i vårt

fädernesland. Funnes högre, skulle jag ej skygga för
alt densamma åt eder ofverlåta y all afund oaktad. Ni
må väl säga, som Marius: c ovtemmmt novita-
tem meam, ego illorum ignaviam: mihi for-
tuna, illis p rob ra o bj cctan lur -]. — Gref Mag-
ni De la Gardies fördel anbefaller jag eder, som min
egen. Mig vore af hjerlat kärt, om jag kunde för-

skaffa honom Benfelden eller något dylikt. Tala vid

d'Avaux härom! Jag hoppas, att han gerna iakttager

tillfället all göra. en så vigtig tjenst ål en af sina

närmaste vänner, och tillika visa mig ett utmärkt prof af

sin tillgifvenhcl. Jag slutar härmed och befaller eder

i Guds hand, jemnte förmaning att ej låta skymmeln

skena öfver skackloi-na. Stockholm d. \Q Apr. 1647.

') En bland Frankrikes ombud vid Westfaliika fredsun-

dcrbaiidliiigen.

') De förakta min ringa börd, jag deras oduglighet: mig
förebrås lycka, dem nedrighekr.
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P. S. Lål nug få vela hvad grimaser grefvc Johan

gör, då han läser mät bref till eder bägge. Jolian

Oxenstjeiuas svar är af deu 10 Maj och lj'cler, som
följer: Jag måste bekänna, alt eders majestäts sista

bref hafver gått mig nära till sinnes, och kan jag ej

förstå, hvarifrän de deri varande beskyllningar sig

härleda. Jag måste ställa det till Gud och tiden, som

allt annat och äfvcn detta, cngång yppandes varder.

Men den, som kommit eders majestät alt skrifva of-

vannämnde bref, han skall, om jag honom finner, der-

före engång slå mig till ansvar. Emedlerlid om eders

majestät behagar genomse de oss gifna förhållnings-

brefven, så hoppas jag, att deraf skall inhemlas,

det jag ingenting gjort, som med söt och oförnuftigt

uppförande benämnas bör. Länge har jag för mina
enskilda angelägenheter önskat befrielse frän denna

långa och mödosamma underhandling, men har i hopp
om lyckligt slut icke velat dermed besvära. Nu då
mina ålgerder ej mera gillas, öfverlemnar jag i un-

derdånighet åt eders majestät alt efter eget behag min

person använda. hägra vecicor deiefler skrei" lia»

ånyo sålunda: Som herr Sahius troligen efter vana

haft den äran att i enskilda bref 'underrätta eders

majestät om åtskilligt härute, så har jag ansett öfvcr-

ftödigt göra detsamma. Nu snäste jag likväl i korthet

nämna, att jag i fem veckors tid ifrigt arbetat på
freden; men all det just varit herr Salvius och Frän s-

männerna sjelfva, som under allehanda förevänd-

ningar dragit på tiden och hindrat mig från att

efterkomma den gifna befallningen. Det synes mig,

som hade eders majestät åt min ämbetsbroder gif-

vil ett enskildt förhållningsbref, hvilket ej öfver-

cnsstämmer med det, som blifvit ställdt till oss bå-
da gemensamt, eljest kunde han ej uppföra sig så,

som han gör. Tiden skall det upplysa. Jag har
imellertid velal nämna delta, för alt ej få skuld för
dröjsmålet, såsom jag fick i eders majestäts förra

handbref, hvilket jag besvarat; ehuru eders majestät
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icke behaffat upplysa mig, om mitt svar framkommit.

Förhållandet lär hafva varit så, som Johan Oxenstjer-

ua uppgaf. Del, som denna gång föranledde uppskof-

vet, var Krislinas eget bemödande att skaffa Osnabriick

ål då varande gunstlingen grefve Wasaborg, för hvilket än-

damål Salvius måste föra en hop hemliga underhandlingar.

Detta var förmodligen ämnet för det enskilda förhållnings-

bref, som Oxenstjerna trodde Salvius hafva bekommit.

Johan Oxenstjerna lemnadc sin far underrättelse

om dessa uppträden och afskrifler af brefven. Den
gamle förstod mer än väl, att det var honom, . som
drottningen förnämligast ville åt. Han råkade också

häröfver med henne i en så häftig ordvexling, att han

på stället begärde sitt aisked, hvilket hon också genast

beviljade.

Drottningens förbund med Fransmännen mot sina

egna rainistiar; hennes under fredsverket visade släpp-

händhet i bevakandet af Sverges, men hennes envishet

i bevakandet af gunstlingarnas fördelar; och derjemte

hennes uppförande mot den förtjente rikskansleren

väckte emellertid mycken ovilja hos alla, som kände

rälta förhållandet; till och med hos de bättre bland

Oxenstjernas motståndare. Per Brahe sade drottningen

helt uppriktigt, alt hon ej borde med förbigående af

beprötvade männer skänka hela sill förtroende åt en

yngling^ och åt en prest, han åsyftade grefve Magnus
och Johannes Matthiae. Rådet lärer hafva gjort före-

ställningar om rikskanslerens oumbärlighet; och redan

förut hade flere af dess anseddaste medlemmar börjat

draga sig från öfverläggningarna, t. ex. Gyllenhjelm,

och Jakob De la Gardie. Denne sistnämnde förbiet

sig lik. Ar 1645, när Kristinas förtroende till Axel

Oxenstjerna började vackla, yttrade han i sittande råd,

att drotiningen borde i afsccnde på de Tyska angelä-

gcnhefcrna hafva fulU förtroende för rikskansleren,

hvilken kände och förstode dem bättre än någon annan *).

' Riksark. Rådspr. d. 18 Maj I645.
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När nu spänningen mellan henne och Oxenstjemorna

antog ofvannämnde hotande utseende, uppträdde åter

gamla De la Gardie; ehuru förut af ålder och blind-

het oftast hindrad frän allt deltagande i ärenderna.

Man vet ej, om det denna gången si<edde af egen drift,

eller, enligt någras sägen på Oxensljernas, enligt andras

på hans egen sons bepäran, hvilken sednare skulle

hafva fruktat ytterligheter. Allt nog, han tillställde och

deltog i ett nytt samtal mellan drottningen och riks-

kansleren, vid hvilkct tillfälle en försoning tillvägabrag-

tes och hvarefter gref Magnus med gemål sändes ned-

åt Vestergötland för att ej med sin närvaro reta sin-

nena. Om dessa uppträden skref gamla Oxensljerna

sålunda till sin i Osnabriick varande son. Del hand*

href, droUningen. dig och Salvius tillskrifvit, har ej

litet oroat mig, och hafva derom mellan hennes maje-

stät och mig några små tvister förefallit. Genom
riksmarskens bemedling är dock saken bilaggdy och

skall det nu heta, alt hrefvet var skrifvet för all var-

na mot allt för mycken enträgenhet i edra påståenden.

Men orden äro lydliga och klara; och huru man dem
ock vänder, slå de likväl qvar och svida t ögonen.

Hennes majestät förklarade sig slutligen ganska nådig

mot mig och de mina. För min person skall jag nog
veta finna mig; hoppas ock, att äfven du blifver vid

godt mod, den falska sqvallraren Ull trots. Elt godl

.samvete är ett dagligt gästabud. Till slut skall också

den goda saken segra, och spe komma för spottarens

dörr. Gå du på din sida rätt fram; i medgång ej

stolt, i motgång ej försagd; ej heller sjelfplågare

!

Qvälj dig ej öfver del, du icke kan hjelpa, ej heller

öfver menniskors vankelmodigheter. Yel, att den på
hög plals står, måste tåla, att från alla sidor vindar-

na på honom blåsa. Kristina och rikskansleren sökte

hädanefter undvika ofientliga tvister, men inbördes ovil-

jan förblef densamma i synnerhet på drottningens sida.

Oxenstjema fortfor hela sommaren igenom att afhålJa

sig ifrån rådets samnia&trädeu. I Oktober fick nan



46

den obehagliga unclerrätleläan, all Bajern brutit slille-

standet, förenat sig med Kejsaren och höll på alt all-

deles tillintetgöra karl Gustaf VViangel och Svenskar-

na ^). Då i nödens stund kallades Oxenstjerna ålei*

upp i rädet och kom jenile Jacob De la Gardie, Gyllen-

hjelin m. (1. Rikskansleren sjnes hafva varit nugot smick-

rad af delta tecken till Titervändande nåd, och sökte

närma sig drottningen. Hon deremot bibehöll i hjer-

tat sin förra ovilja och skref till Salvius sålunda: Fruk-

ten ej för edra afundsmun! jag skall nog beskydda

eder. Rikskansleren gör sig nu ganska ödmjuk; men,

quidquid est, timeo Danaos et dona feren-
tes -j. Jag finner alla dagar, huru på honom san-

nas Tacili ord orn Tiherius: jam Tiher ium cor-
pus, jam vires nondttm di ssimulalio desere-
bat 3). Vid samma tid nämnde hon i rådet ett för-

slag att skicka rikskansleren till Hamburg för att som
der blifvande Svenskt sändebud efterträda Rosenhane,

hvilken skulle som ambassadör afgå till Paris *). I

allmänhet fortfor hon att försumma Oxenstjerna, och

då denne sednare begärde åt sin son förläningen

af några gods på Ysedom, fick han afslag, ehuru Kri-

stina redan länge slösat med dylika gåfvor. Afven
Johan Oxenstjerna erfor många och kännbara verknin-

gar af drottningens fortfarande onåd. Upptröttad af

ledsnad och barm begärde han formeligen befrielse

frän hela fredsvcrketj men Kristina, som fruktade

uppseende och skada, befallde honom stanna qvar och

tillhopa med Salvius bringa underhandlingen till slut.

Oxenstjerna beklagade sig för fadren. Denne svarade:

Käre Son! Ehuru det vore mig obehagligt, om du

efter så många års besvär sktille med oförrdUadt

') Se åttonde delen femte kapitlet

•) Jag fruktar Grekerna, äfven då de komma med skän-
ker.

2) Tiberius förlorade krafterna, nästan kroppen, doek ej

förställningsgåfvan.
*) Rihsark. Rädsprot. d. aS Sept. 1647.
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ärende hinna din plals; så skulle jag sådant likväl

föga akla, ulan önska dig skild från din Salviiis, om
det bloU nian skam och skada ske kunde. Men när

hennes majestul det ingalunda vill, så kan jag ej

heller så härdl yrka derpå. Käre son, hafvcr du

Irökat så länge och insupit så mycken förtret, så

tröka ännu en liten tid! Bed Gud, och haf tålamod!

Var viss alt också jag hafver min dryga del, och

till hjelp deremot endast Gud och samvetet! Tag du

samma sköld, och låt Salvius sedan missbruka sin

magi; han får nog en gång sina fiskar varma; laga

blott, alt eder ovänskap icke öppet utbrister eller

skadar vårt fädernesland!

Jemnte ofvanstäende iimnen till missnöje kom ock-

så det förutuämude ryktet om Axel Oxenstjernas af-

sigt att förmJila sin son Erik med drottning Kristina.

Delta spordes fcirst 1633, dä Frankrike för att vinna

rikskansleren erböd sig alt understödja en sådau plan.

Den blef då at" Oxenstjerna förkastad och hördes ej

vidare af förr än vid denna tid, dä den förmodligen af hans

ovänner framdrogs för att väcka mot honom drottningens

ovilja; och det lyckades. Efter all anledning var det

också för alt förekomma sqvaller härom, som drott-

ningen redan förra året bortsände unga gref Erik

som guvernör till Estland. Fadren var troligen länge

i okunnighet om den vigt, drottningen fastade vid nämn-
de rykte. Gamla Jakob De la Gardie var den, som
af vänskap först gaf honom underrättelse om förhållan-

det. Ptikskansleren behandlade likväl alltsammans, så-

som blott prat; men viJ det tillfälle, då han och drott-

ningen afshitade sin så kallade förlikning, började Kri-

stina sjelf beklaga sig öfver nämnde rykte. Axel Oxen-
stjerna skref derom till sonen på följande sätt; Hennes
majestät sade, att du och jag ej bättre kunde veder-

lägga ofvannämnde hörsagor, än om du gifte dig.

Jag bekänner, att sådana rykten och inbillningar ej

förljente, att man på dem kostade ett enda ord, om
man neml. hade med en onnr^n person att göra- .^w
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synes klart, alt våra illviljare begagna denna före-

vändning till alt svärta oss och lyda allt till det vär-

sta. Jag har derföre velat underrätta dig om ställ-

ningen; och emedan dilt ungkarlslif gifver anledning

till åtskilliga tankar, som ehuru tomma och orättvisa,

dock kunna skada, så anser jag dig böra förekomma
allt sådanl genom val af en dig värdig maka. Det

var i anledning härafj som Erik Oxenstjerna följande

året förmälde sig med Elsa Brahe, dotter af den vid

LUtzen fallne Nils Brahe.

Johan Oxenstjerna hade blifvit enkling och inträd-

de kort dcrefter i nytt gifte med Margareta Brahe, sy-

ster till grefve Per, I nägra den tidens partiskrifter

påstås, att Axel Oxenstjerna ilrigt arbetat på denna

förbindelse för att deri^enoni vinna på sin sida den

mägtiga motståndaren Per Brahe. Beskyllningen är

osann. Uli flere ännu tillgängliga bref afrådde riks-

kansleren sin son från detta äktenskap i anseende till

brudens framlidna ålder och föga hopp om arfvingar.

Men det hjelpte ej hvarken hos sonen eller hos ill-

viljarne. Giftermålet gick i fullbordan och rikskansle-

ren fick skulden, och derföre också ökad ovilja hos

drottningen, hvilken af dessa dubbla äktenskapsförbin-

delser mellan Braher och Oxenstjernor, de två mägti-

gaste slägter inom riket, såg uppstå ett parti, så starkt,

att hon i längdeu knappast skulle kunna det samma
öfverväldiga.

De som vid dessa mot Oxenstjernorna anlaggda

Stämplingar läto begagna sig till handtlangare , voro

först hufvudmännen Magnus Gabriel De la Gardie och

Salvius ; sedan som mellanlöpare Gustaf Wasaborg och

i synnerhet Nils INilsson Tungel, sedan förra berättel-

sen känd som en af Danmark mutad kunskapare på
Svenska regeringen. Denne hade med begagnande af

tidsläget insmickrat sig hos Kristina och vunnit hennes

förtroende i hög grad. Hon hänvisade Salvius till Tun-
gel såsom den, på hvilken hon fullkomligt litadt.

Hon upphöjde honom till hoikaosler och det taltes till
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och med om rådsvärdigheten. Tungel besörjde den

mellan drottningen och Salvius löpande enskilda bref-

växlingen. Man finner ännu efter honom en mängd
skrifvelser, fulla af bemödanden att förtala Oxenstjernor-

na och att på allehanda sätt {ställa sig in hos drott-

ningen^ Salvius och Per Brahe ^).

NIONDE KAPITLET,

FORTSÄTTNING AF TVISTEN ]MELLAN DROTTNIN-
GEN OCH OXENSTJERNORNA.

Vid tidpunkten af westfaliska fredens afslutande

stod Salvius uli serdcles nåd hos drottning Krislina.

Orsaken dertill, utom hans stora skicklighet och mån-
ga förtjenster, var det biträde han lemnade uli några

kinkiga mål. Förslå betydliga tillfället härtill erböd

sig under Magnus Gabriel De la Gardies beskickning

till Paris. För att göra denna så lysande som möj-
ligt hade Kristina utom andra medel enskildt tillåtit

De la Gardie att af fransyska underhållspenningar

lyfta lOOjOOO riksdaler. Summan ultogs och gick åt.

Den var stor. Som den också var påräknad;^ för här

rens behof, så inlupo öfver dess uteblifvande genast

klagomål, hvilka så mycket lifligare uppfattades af

Oxenstjernska partiet, som detta alltid förklarat hela

beskickningen öfverflödig. Kristina vände sig i förlä-

genheten till Salvius med ett bref af följande innehåll.

Ni vet, att jag låtit grefve Magnus upptaga 100,000
riksdaler i Paris. Emedan nu summan synes något
stor, så börja några glunka derom^ cdl dess uteblif-

') RiksarJc. Acta Salyiana. T. IV.

Fryxells Ber. IX. 3
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^mnde shall förhindra de framsteg fältmarskalken

Wrangel eljest kunnat göra. Ni kan lälleligen däm-

ma, fmru detta tal länder mig till förfång, häldst alla ve-

ta, det penningarna hlifvit med milt bifall uttagna.

Om nu någon olycka sker, då skall man ej underlå-

ta lägga den mig till last; ty alltid finnas de, som
vilja göra nya välden förhatliga. I denna nöd flyr

jag till eder, som alltid försäkrat mig om den trog-

naste tjenst; och vill jag nu sälta denna eder trohet

och tillgifvenhet på det osvikligaste prof. Jag nöd-

gas derföre utan vidare omsvep bedja eder på egen

kredit anskaffa så mycket penningar, att nämnde sum-
ma kan för härens behof tillhandahållas. Jag för-

säkrar vid allt, det högt och dyrbart är, ja så högt,

som någon försäkring kan göras, och ni sjelf henne

åslundar, att jag skall hålla eder skadeslös, så att

ni icke skall ångra delta handtag. Jag skall också-

i öfrigt visa min tacksamhet ; och finnes i värt land

intet kall så högt, alt ni icke kan det samma vänta,

om Oud spar eder lifvel. Det tyckes som Salvius

fuUgjordt drottningens begäran. Han steg också mer
och mer i gunsten. Redan i Jan: 1647 förklarade

hon, att Salvius sktillc blifva riksråd, hvem som ock-

så lade sig deremot ^). Då man nämnde, att Salvius

af fruktan för ovänner icke ville återvända till Sver-

ge, yttrade hon : så länge jag lefver, skola de ändå
lemna ho7iom i fred. Jag skall göra honom lika hög
som de, och skulle redan hafva upphöjt honom till

riksråd; men emedan kansleren nu någon tid varit

borta, hade man sagt, alt jag af fruktan passat på
hans frånvaro -). Vid ett annat tillfälle sade hon sig

längta efter Salvii hemkomst, skulle då beständigt haf-

va honom vid sidan, äfven i vagnen för att af en

sådan lärare få undervisning om verldens tillstånd.

') Riksark. Acla Salviana. Tungel till Salvius. Sihin.

d. 16 Jan. 1647.
=) S. st d:o d:o den 18 Oct, 1647.
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Emellertid ville hon med hvarje post hafoa från ho-

nom enskilda bref, Rikskanslcren kunde visserligen

också sätta en sak väl på papperet; Salvii skrifter

vore dock än bättre t), q. s. v. Jemnförelsen lär

halva hunnit och retat den gamle. Han skref vid

samma tid till sonen sålunda: uti sina bref fortfar

din medbroder att efter sitt vanliga sätt öfverftöda

med lärdom och framkasta en hop småsaker, likasom

han för skoledjeknar läste Plantus ovh Terenlius, och

ville dervid visa sina kunskaper. Kort härefter eller

d. 27 Mars 1648 föreslog Kristina i sittande råd, att

Axel Lilje och Johan Salvius måtte till rådsherrar uppta-

gas. Enhvar insåg, att Salvius väl förtjent denna utmärkel-

se ; men förslaget var dock för de flesta en nagel i ögat. Det
stridde på sätt och vis mot 1634 års regeringsform,

hvilken förbehöll rådsvärdigheten åt infödda adelsmän,

då deremot Salvius var född ofrälse, ehuru sedermera

adlad. Det stridde än mera emot vanan; ty för det

mesta hade man hittils uti rådet upptagit endast såda-

na personer, som härstammade från landets äldre och
anseddare slägter. Alldramest stridde det mot högadliga

partiets stolthet. Slutligen, i anseende till den allmänt

kända spänningen mellan drottningen, Salvius och
Oxenstjerna, hade detta undantag frnn lag och häfd

mycket sken af ett bemödande att förtreta Oxenstjer-

na. Det var således en partisak såväl mellan drott-

ningen och Oxenstjerna, som mellan frälse och ofrälse-

ståndcn. Allmänna uppmärksamheten var derföre myc-
ket fästad vid målet. Uti rådet yttrade sig Per Brahe

först. Han ansåg Lilje värdig rådsämbetetj herr Sal-
vius likaledes; så framt man ej kunde invända hans
härkomst. Gyllenhjelm sade : Salvius är en gammal
trogen och berömlig tjenare. Jag hoppas, att ingen

af rådet är emot hans inträde; häldst han är uti

kanslisakerna serdeles förfaren. Kristina sade : Sal-

vius skulle utan tvifvel anses ganska skicklig, om

*) S. st. d;o d:o d. x3 Dec. 164 . d. ti ^f-''"' »^
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han vore af hög adel; men man bör just räkna ho-

nom Ull ära, all ingenling annat fallas. Brahe sva-

rade: Salvii egenskaper ära goday dock vore häsi,

om enhvar finge plals efler sill villkor. Krislina in-

vände: men, när man behöfver goda råd, så frågar
man ej efler sexton anor. Brahe svarade: för den-

na plats fordras likväl stora förtjcnster. Kristina sa-

de: Salvius har ock förtjcnster så stora, att de ära

verldskunniga. Axel Oxenstjerna yttrade: när man äm~
nar intaga nya riksråd, plägar man ock höra de förut

varande ämbetsbröderna. Kristina sade: man intager

dem ock stundom, ämbetsbröderna ohörda. Brahe in-

vände : man kunde dröja, tills freden blifvit afslutad.

Undantaget passade då bättre såsom ett lysande be-

vis på statens tacksamhet. Men, invände Kristina,

han rår ej för, om freden fördröjes eller tillinlctgöres.

Brahe sade: eders majestät gör efter godlfinnande.

Jag har blott velat säga min mening. Kristina åter-

tog: det är godt, ty då får också jag säga mina
skäl. Mig är angeläget hafva dugligt folk. Om i

gode herrar, hafven andvändbara söner, så skola de

gerna antagas, dock endast om de i allt annat ära

jemngoda. Rådsvärdigheten får ej stängas inom nå-
gra få slägter. Brahe sade : men månne ej härigenom

förvirring och oreda kan uppstå? Drottningen svara-

de : det är ej heller min mening, att det så om hvart

annat ske skall. Men jag har lofvat Salvius denna
befordran, ehuru han den visserligen icke begärt.

Oxenstjerna yttrade: mot Lilje har jag ingenting.

Som jag i afseende på Salvius kan synas partisk,

beder jag underdånigast att slippa yttra mig om hans

person. Kristina sade: rikskansleren är allt för ädel-

sinnad att låta något sådant på sig inverka. Oxen-
stjerna yttrade då : Salvius har tjenat väl; men också

blifvit väl belönad. Rådsvärdigheten är den högsta,

eders majestät i sitt rike kan bortgifva. Kristina in-

vände: herr Johan Skytte, ehuru född ofrälse, blef ända
riksråd. Oxenstjerna svarade: ho,n VQ,r en man af
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stora egenskaper och stora förtjenster, hade varit

]ionungens lärare, förestått räknekammaren och vigti-

ga beskickningar. Jag sjelf rådde derlill. Herr Sal-

vius har ock stora förtjenster, som kräfva uppmärk-
samhet. Eders majestät gör, som hon vill. Kristina

sade : om min salig far lefvat, så hade Salvius långt

för detta varit riksråd. Oxenstjerna svarade : det vill

jag för Gud betyga hade aldrig skett; och det kunde
jag väl säga herr Salvius i ögonen. Nu befallte

Kristina omröstning. Yngsta rådsherren, Gustaf Oxen-
stjerna, son af förre riksdrotsen, sade: herr Salvius är
ganska skicklig, men ej af riddare eller väpnareklass.

Jag hoppas derföre, att han icke mot lag och privi-

legier varder oss påtvingad. Sex rådsherrar, alla

mindre ryktbara män, anförda af Gyllenhjelm, röstade

för Salvii intagande. Per Brahe samt båda Oxenstjer-

norna, Gabriel Bengtsson och Axel röstade emot; såle-

des sju, för och fyra emot. Kristina sade: efter han
är både skicklig och behöflig, så masten i hålla till

godo, att jag ser på dessa egenskaper. Jag hoppas,
att ingen blifver deröfver misslynt; och att rikskans-

leren, som är en ädelsinnad herre, icke låter detta

sig något bekomma. Dermed var saken afgjord och
Salvius riksråd. Likväl fick han betala den äran drygt

nog. Oaktadt Kristinas ofvan anförda löften om betal-

ning, var hon dock vid Salvii död skyldig honom 146,000
riksdaler, och lånle sedermera af enkan ytterligare

50,000, hvilka summor troligen aldrig blefvo betalda.

Missförståndet angående fredsunderhandlingen fort-

for. Kristina kom ej ur den förblindelse, hvari Fran-
syska partiet försatt henne, neml. att rikskansleren

motarbetade freden i allmänhet. Då denna var nära
att afslutas, skref hon till Salvius . Nu få vi godt köp

på långa näsor här hemma; och kunna säga:

Viclrix causa Biis placuit, sed victa Catoni—

•

Sat Sapienli '^)!

'j> Sigrarens sak var Olympens bohag; den besegrade
Catos — I förstån mig vät?
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Under loppet af 1648 yppade sig också ett annat

ocnighetsfrö. Enkedrotlning Maria Eleonora ville kom-
ma tillbaka till Sverge. Ärendet föredrogs uti rådet

och alla, äfven Axel Oxenstjerna, röstade för bifall,

och visade sig i allmänhet eftergifvande för enkedrott-

ningeus önskningar ^). Sedan hon anländt till Stock-

holm, det var i Äug. 1648, gjorde rikskansleren henne

sin uppvaktning. Man känuer icke de närmare om-
ständigheterna vid detta besök; dock berättas, att en

häftig ordvexling förefallit, och att rikskansleren i an-

ledning deraf begärde och fick tillstånd alt resa till si-

na gods.

På hösten samma år och efter återkomslen till

Stockholm, fick rikskansleren ett så häftigt anfall af

slag, att man till och med tviflade om vederfåendet.

Det finnes ej antecknadt, all Kristina under denna lång-

variga, sjukdom hedrade honom med något enda besök.

Äfven 1649 fortfor oviljan. Under riksdagen samma
år hade rådsparliet sina sammankomster hos Axel Oxen-
stjerna ; drottningens anhängare deremot hos Bengt

Skytte, då för tiden hennes förtrogne handtlangare. Spän-

ningen var allvarsam och i staden berättades allmänt

ett rikskanslerens yttrande : man vet nog, hurxC mychet

man efter svensk lag är en honglig fröken skyldig.

Likaså berättades, huru han, i fråga om striden mellan

konungen och parlamentet i England, tog det sistnämnde i

försvar. Då frampå hösten rikskanslerens fru dog, bevistade

Kristina icke begrafningen, ehuru hon eljest plägade med
sin närvaro hedra alla högre personers likbegängelser.

Hon skyllde uteblifvandet på illamående. Aret derpå

eller 1650 inföll den märkvardij-a riksdagen, hvars upp-»

träden vi framdeles skola närmare beskrifva.

Axel Oxenstjernas förtjensler, erfarenhet och an-

seende voro su stora, alt oaktadt drottningens onåd var

öppet visad och allmliut känd^ funnos dock få, som va«

') Rikiarh, RSdsprot. d. 18 Febr. 16 Jun. 1647.
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gade eller ville stöla honom för hufvudet. De, som ej

skonade honom af aktning och öfvertjgelse, gjorde det

dock af beräkning; ty något hvar tog för afgjordt, att

de stora egenskaperna skulle snart göra honom åter

gällande. Midt under den största onaden sökte Kri-

stina sjelf uti kinkigare förhållanden hans rad, t. ex.

vid Bajerns slilleståudshrolt 1647, Polska konungavalet

1648, o. s. v. Franska sändebudet Chanut, ehuru ge-

nom ämbetspligt Oxenstjernas motståndare, och kanske

den farligaste, uttalar på flere ställen sin stora aktning

för rikskansleren, och det är ej svårt att se, det han
mången gång högre värderade Oxenstjerna, som gjorde

Frankrike emot, än drottningen, som gjorde Frankrike

till viljes. En gång lade han sin hand på rikskansle-

rens axel och uttalade följande för tillfället sammansat-
satta vers

:

Axis hic est, circum quem totus volvi-
lus or bis ^).

Han sökte bibehålla Oxenstjernas välvilja, så af

öfvertygelse som beräkning. Han klagade öfver svårig-

heten att underhandla i Sverge; ty man fick ej ute-

slutande hälla sig till hvarken drottningen eller Oxen-
stjerna af fruktan att stöta den försummade ,• och man
fick ej heller för någondera visa denna sin dubbla fruk-

tan. Likväl förekommer ett märkeligt undantag Iråa

detta sista förhållande neml: ett exempel, att Kjistina

vid något tillfälle biföll ett Chanuts förslag, men också

på samma gång hans bön att få vända sig till rikskan-

sleren med samma förslag, och dervid dölja, att drott-

ningen redan bifallit saken, på det ej rikskansleren

skulle anse sig förbigången. Den sluge Mazarin hade
också uttryckligen befallt Fransmannen alt uppföra sig

med all grannlagenhet mot rikskaqsleren, fsstäa denna
för lillfället var i onåd.

') Detta den axel är, Jcting hvilken verlden $ig hvälfver*
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TIONDE KAPITLET.

OM MAGNUS GABRIEL DELA GARDIE-

Jakob De la Gardie och Ebba Brahe hade tillsam-

mans fjorton barn. De trenne äldsta dogo vid späda

är. Den fierde i ordningen var den sedermera så

ryktbara Magnus Gabriel De la Gardie, född i Revel

d. 15 Oct. 1622. Första undervisningen erböll han i

föräldrarnas hus och var nog lycklig att till lärare be-

komma den utmärkte Mylonius, sedermera adlad under

namnet Björnklou. Med lätt fattning gjorde unga De la

Gardie snabba framsteg och redan vid tolf års ålder

höll han inför rikets församlade ständer ett latinskt tal

öfver Gustaf Adolfs död. Om ock Mylonius hade me-

sta förtjensten deraf, så bevisade dock försöket de go-

da tankar, man hade om den unga ädlingen. Samma
är eller 1635 for han med sin lärare till Uppsala. Här

arbetade han flitigt, höll flere latinska tal o.ch valdes

sluthgen 1639 till akademiens Rector ilhislris. Det

var under denna lid, som han hos en och annan af

professorerna studerade tillsammans med sitt årsbarn,

pfaltsgrefven , sedermera konungen Karl den tionde

Gusta/.

Ar 1640 anträdde han i sällskap med unga Erik

Oxenstjerna en utrikes resa och uppehöll sig derunder nå-

gon tid i Holland, mest i Leiden, der han under den

lärde Boxhoruius läste Taciti verk. Dessutom skulle

Lan jemnte studier vinnlägga sig om kroppsöfningar,

samt krigs- och befåstningskonsten. För detta sednare

ändamål besåg han noga flere af de holländska fäst-

ningarna och infann sig tvänne gånger i lägret hos

prins Henrik af Oranien för att närmare lära känna

dennes fältordning. Härifrån togs vägen till Frankrike,

der han blef på det mest smickrande sätt mottagen, ic-
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ke blott Idr faderns och den fransyska härkomstens

skull, utan ock fdr sitt eget älskvärda uppförande.

Prinsen, sedermera konung Ludvig den fjortonde skänk-

te honom sitt porträtt med diamanter, värderadt till

10,000 R:dr; drottningen en ganska dyrbar ring, och

Mazarin erböd ett regemente, hvilket den unga grefven

likväl i enlighet med föräldrarnas önskan icke mottog.

Gamla Jakob De la Gardie rådde honom dessutom att

snart flytta från Paris till någon mindre stad för alt

kunna ostördare egna sig åt studier och öfningar. Från

Frankrike skulle resan fortsättas till Italien; men vid

underrättelsen om den mot Danmark 1644 utbrustna

fejden, skyndade grefve Magnus (så kallades han van-

ligen) hemåt för att i samma krig deltaga. Han tjenst-

gjorde någon tid under Gustaf Horn ; men när fälttå-

get slutade, återvände han om hösten 1644 till Stock-

holm.

Här väckte han innan kort allmän och fördelaktig

uppmärksamhet genom goda kunskaper, lyckligt um-
gängessätt, hedrande uppförande samt ett serdeles be-

hagligt utseende. Han var en vacker och välväxt herre;

hela hans väsende en angenäm förening af höghet och

behag förskönade genom den liflighet, den själens och

kroppens hälsa, som en i allo vårdad ungdom gifver. Med
dessa egenskaper vann grefve Magnus snart den unga just

då myndiga drottningens ynnest, och det i hög grad. Re-
dan första dagarna af år 1645 utnämndes den 22:åri-

ga ynglingen till öfverste för lifgardet, med 1,500 riks-

dalers årsunderhåll utöfver den vanliga lönen. Genast

började förtalet fästa sig vid den stora tillgifvenhet,

drottningen visade för den unga och sköna ädlingen ; och

somliga gissade, att hon ämnade förmäla sig med honom.
I några dåtidens partiskrifter finner man till och med
påståendet, att gamla Jakob De la Gardie skulle med
flit låtit gifva Kristina en lättsinnig och fransysk upp-
fostran, på det hon så mycket lättare skulle fatta tyc-

ke för grefve Magnus, och denne sålunda kunna upp-
stiga på konungatronen; ett rykte^ i alla hänseenden
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osannt och osannolikt; dock af många tro dt. Detta li-

kasom andra djlika gissningar och sägner förargade

emellertid drottningen. Kanske var det för att göra

slut derpå, som hon önskade bortgifta gref Magnus med
sitt syskonbarn, unga pfaltsgrefvinnan Maria Eufrosyna.

Orsaken till valet sjnes hafva varit verklig välvilja

dels för pfaltsgrefvinnan, dels för grefve Magnus, hvil-

ken allt ifrån sitt adertonde år hyst för sistnämnde fur-

stinna en varm tillgifvenhet och nu, som |det tyckes,

verkligen friat. Kristina ville äfven genom denna för-

bindelse med sjelfva konungaslägteu gifva än mera an-

seende åt sin gunstling. Hon visade mycken ifver i

saken och förordade densamma hos gamla pfaltsgrefven.

Bedan i Mars 1645 firades den högtidliga förlofningeu.

Kristina ville \id denna tid upphöja den blott iju-

gutvåäriga grefve Magnus till riksrad. Axel Oxenstjer-

na satte sig dereiuot och föreställde, all grcfcen vore

för ung och oerfaren; alt rådsvärdighetcn borde hål-

las i helgelse o. s. v. Troligen fick han medliåll in-

om rådet, ty drottningen måste gifva efter; men för alt

skaffa gunstlingen tilirallc alt utmärka sig och samla

förtjenster, föll hou på den taukan att till Fransyska

hofyet afsäuda en beskickning, och i spetsen för deu-

Äamma unga grefve Magnus. Uppdraget var alt lyck-

önsJia till fransyska vapnens framsteg / all tacka för

fredsunderhandlingen vid Brömsebro; alt uppmana Ull

irofasthet i förbundet och till ökade troppar i Tysk-

land, all varna för Bajern o. s. v. Flere bland de

uppgifna ärenderna voro torna ceremonier, och alla ha-

de ganska väl kunnat uträttas af det vanliga sändebu-

det. Rikskansleren satte sig derföre emot hela företa-

;get såsom öfverflödigt och alllför dyrt. Det bjelpte ej.

Kristina dref sin vilja igenom ^). Man insatte till och

fned det uttryckliga tillägget, alt beskickningen skulle

ske med prakt såsom den första under drottningens

egen regering ^). Och så skedde äfven. Sällska|Jet ut-

') Uti xädsprotokollen saknas bladen för denna dag.

-) Rädsprot. d. 3o Apr. »046,
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gjordes å Kristinas vägnar af en liofniarskalk, Ivä kam-
marherrar, sexton utvalda ädlingar, trettio djlika frivil-

liga, åtta gärder, fyra pager, sex lakejer och fyra trum-
petare, allt af drottningens folk. Af egna tjenare hade

grefve Magnus dubbelt sä inånga. Dessutom medföljde

unga pfaltsgrefven Adolf Johan, dels såsom hörande

till sviten, dels för att derule öfva sig i studier och
idrotter. Slutligen anmärkte gamla pfaltsgrefven, det

man också borde hafva i sällskapet någon, som för-

stode och vore van alt sköta underhandlingar, och hau
föreslog dertill Strassburg, hvilken förut varit svenskt

sändebud i Konstantinopel ; och som också blef anta-

gen. Sällskapet utgjordes nu af »00, andra säga 250
personer. Sedan gref Magnus redan tagit afsked, anställde

han til! drottningens ära en serdeles präktig högtid.

Man satt vid bordet uti fem hela timmar och derefter

uppfördes ett så kalladt värdskap, d. v. s. ett slags

skådespel. Sedan begaf sig sällskapet till vägs. Ett

linieskepp och tre fregatter, allt kronans fartyg, voro

beordrade och utrustade för att öfverföra den nu tju-

gutreåriga ambassadören.

Chanut hade i förväg underrättat Fransyska hof-

vet om den unga grefvens stora inflytande, om hans
franjtida utsigter på första ministerplatsen, om vigtea

att vid detta tillfälle för alltid vinna honom fur Friink-

rike. Man lydde vinken. De la Gardie blef emottagen

på ett ovanligt lysande sätt. Uti S:t Denis utanför

Paris mötte å hofvets vägnar ceremonimästaren, som
med konungens vagnar och genom talrika menniskoska-
ror förde De la Gardie in uti staden, der man åt ho-
nom låtit iordningsställa ett vackert palats. Tvenne
dagar blef han på konungens bekostnad och af dess

betjening uppassad och med 50 rätter dagligen bespi-

sad. Derpå följde i oafbruten rad högtidligheter, målti-

der, jagt, dans, skådespel m. m. och den unga svenska gref-

ven vann allmänt bifall antingen det var fråga om ut-

seende, umgängessätt, jagt eller dans. Kanske ock att

till berömmet bidrog deu uljnäjkla frikostighet, l»v3r"»
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ined han utströdde penningar. Andtligen efter ire vec-

kor var underhandlingen slutad. Större delen af svi-

ten for hem på tvänne af krigsskeppen* men gref Mag-
nus sjelf landvägen. Han medförde franska hofvets

föi'säkringar, om trohet i förbundet samt om varsam-

het mot Bajern m. m. Dessa blotta löften, ty det sed-

nare hölls ej, utgjorde underhandlingens hela vinst.

Den hade varit dyr. Hvad tillredelserna hemma i Sver-

ge, fartygens utrustande, samt underhållet på resan ko-

stade, det vet man ej ; men af fransyska underhålls-

penningarna uttog Dela Gardie dessutom 100,000 R:dr

i kontanta medel, hvilka också helt och hållet gingo

åt. Det var denna summa, som Salvius sedermera pä
drottningens enträgna begäran måste låna upp för att

åt hären tillhandahållas.

Vid hemkomsten blef grefve Magnus ganska väl

mottagen och man skyndade att fira hans förmälning.

Det skedde i Mars 1647 med utmärkt prakt och på
drottningens bekostnad.

De nådebevisningar, som Kristina slösade på grefve

Magnus, äro i anseende till storhet och mängd utan

exempel i Sveriges historia. Vi vilja derföre framstäl-

la en förteckning, hvilken dock troligen är ofullständig

;

ty många af gåfvorna hafva visserligen aldrig kommit

lill efterverldens kännedom.

Ar 1645 i Januari blef grefve Magnus utnämnd

till öfverste för gardesregementet; och bekom utom sin

lön ett ärsunderhåll af 1,500 riksdaler. Oaktadt alla

sednare riktande befordringar fick han likväl behålla

denna syssla med dess anslag ända till 1650, då den

gafs åt brodern Jakob Kasimir *)

Ar 1646 tillställdes för hans skull beskickningen

till Frankrike, och han erhöll i förläning godset Mag-

»ushof på Ösel.

Ar 1647. Kristina gjorde åt grefve Magnus och pfalts-

grefvinnan Maria Eufrosyna deras bröUopp, hvilketva-

') Dela Garä. Ekebl. bref d. lo Dec, 1650.
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rade i fem dagar; bröUoppet för pfaltsgrefvinuans sy-

strar hade räckt blott i tre. Vid samma tillfälle skänk-

te drottningen åt bruden Höjentorps kungsgärd till evär-

delig ägo, samt 3,000 riksdaler till brölloppsgåfva

,

5,000 dukater till brölloppskläder samt ett årligt un-

derhållsbref på 3,000 riksdaler; dessutom b varje jul

gåfvor, mest bestående i juveler, för 2 eller 3,000 riks-

daler. Ytterligare lemnade hon åt de nygifta bonings-

rum pä sjellva slottet; och när de efter tre månader

flyttade derifrån skänkte hon dem tapeter till tvenne

rum. Samma år gaf hon åt gamla Jakob De la Gardie

Håtuna och Tibble socknar och dessutom den tomt,

hvarpå han uppförde det De la Gardiska palatset, hvil-

ket sedan var bekant under namnet arsenalen eller lil-

la operan och nedbrann år 1825, Uti September ut-

nämndes grefve Magnus till riksråd och bisitlare i krigs-

kollegium och i Dec. samma år till häradshöfdinge öf-

ver Walla härad i Weslergöthland. —• Vid brölloppet

afstod Jakob De la Gardie åt sin son hela friherreska-

pet Ekholmen, bestående af flere hemman och inkom-

sten af två socknar.

Ar 1648 i Februari utnämndes grefve Magnus till

general-guvernör i Leipzig. Lönen säges ha varit

10,000 riksdaler; sportlerna inemot lika stora. Uti

Mars förläntes honom Marieholm med Onsjö fiske och

Gullspängs sågqvarn. Uti April blef han näst under

W^rangel general öfver allt svenskt och finskt i Tysk-

land varande krigsfolk också med 10,(100 riksdalers lön.

Han hade sjelf deltagit i icke mer än ett hälft fält-

tag, och Kristina satte honom dock öfver de pröfvade

krigshöfdingarna Paikull, Wittenberg, Duglas, m. fl.

Utom nämnde löner fick han samma ar d. 16 Sept.

till ärftlig besittning slottet Arusberg på Ösel med alla

inventarier (undantagande antiqviteter); likaså flere på
Ösel varande amter ; dessutom 29 hemman i Uppland,

och i handom 15,000 riksdaler af de fransyska un-

derhånspenningarna.

Ar 1649 i Maj blef han generalguvernör öfver
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Lifiland och erhöll vid lördelningeu af de tj/ska ersätl-

ningspenningarne 22,500 riksdaler; det sista enligt drott-

ningens hemliga skrifvelse till pfaltsgrefven Karl Gustaf.

Ar 1650 i början af året fick grefve Magnus 7,000
r:dr i stallet för några bremiska gods, hvilka förut va-

rit honom förlänade, men nu användes till andra än-

damfd. — I Juni erhöll han den stora tomten längst söder

på Blasieholmen. I Augusti fick han, enligt löfte år 1648,
iiUa kanoner med tillbehör på fästningen Benfelden,

h vilket allt han sålde åt konungen af Frankrike för

26,000 riksdaler. — I November fick han all tullen

och staten af hela ön Ösel, så inom, som utom gref-

skapet Arensberg. — Till drottningens kröning kom haa
hem ifrån LifFland och skänkte henne den silfverstol,

hvilken sedan tjenat henne och alla Sverges konungar

till tron. Hon skänkte honom tillbaka en värja och
en halskrage, båda af guld och rikt besatta med dia-

njanter. Dessutom förbättrade hon hans grefvevapeu

niedelsl tilläggande af fyra nya. falt. Tvänne af dem
iiiueliålla en Örn på ett bejg, svarande mot slottet

Arensijeig. De audia två innehålla palmqvistar, och
skulle vara en erinran om grefve Magni nit att befräm-

ja wfslfaliska freden. -— Slutligen liil julklapp sam-
ma år fick lian betydliga förläningar på ön Wollin.

År 1651 blef han riksmarskalk och erhöll återigen

fjia rum på slottet, der han, som allrådande gunstling,

utdelade droUningens nådebet^ gelser. Den utlefvade

faderns grefskap, Leckö, hvilket snart skulle tillfalla

grefve Magnus, förökades med Lidköpings stad och Kin-

nefjerdings härad. — Uti December fick han bekräftelse

på både amten Poel och JNeukloster bredvid Wis-
mar.

Ar 1652 i Januari blef han på olagligt sätt och

med fleres förbigående ordförande rikskammarråd eller

president i kanmiarkollegium; i Mars lagman öfver We-
stergqthland och Dal, hvarjepinte han fick bekräftelse

pu LifTländska godsen Fellin, Tarvest och Helmel, soin

Vöfit förlänade åt fadcfO. I Ms»j fick hgn Räfsnä^
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kungsgård och några Iieinmau i Österbotten ; i October

likaledes några gårdar i Nerikc. Nyårsafton blef hau
utnämnd till verklig riksskattmästare. I Juni samma år

hade den döende fadern i förläniug fått Pedersöre soc-

Jcen, bestående af 18G hela hemman.
Ar 1653 fick grefve Magnus kyrkotionden af Ilmola

socken i Finnland
;

ytterligare 60 hela hemman i i

Medelpadoch Westerbotteu, laxfisket i Umeå och laxskat-

ten af 20 hemman. Som grefven hade i förläning några

gods i Halland, hvilka han nu måste till kronan för

annat ändamål afstä, erhöll han i deras ställe det nya

De la Gardiska palatset, som drottningen nyss förut af

fadern inköpt och betalt med 70,000 riksdaler. Kristi-

na lät genom ett öppet bref förklara alla räkningar

mellan kronan och arfvingarna efter gamla Jakob De
la Gardie afslutade. Detla år lärer grefve Magnus haf-

va på drottningens önskan skänkt henne Jakobsdal till

lustslälle *). Han lick tillbaka 30,000 riksdaler och ett

amt i Pommern.
Man beräknade, alt grefve Magnus vid denna tiden

hade endast af sina jordagods en årlig inkomst af

80,000 riksdaler.

Många sade och trodde, att orsaken till denna
oerhörda fiikoslighet vore en olollig kärleksförbindelse

mellan drottningen och den unga grefven. Eu mängd
derhän syftande osanningar utspriddes t. ex. att Kristi-

na velat gifta sig med De la Gardie, men att rikskan-

sleren afböjt det genom den i tysthet gifna underrät-

telsen, att grefve Magnus skulle vara Gustaf Adolfs son
och således Kristinas halfbroder. Andra menle, att

Kristinas egen stolthet och hennes ministrars råd hin-

drat äktenskapet; men alt hou vid grefvens bröUopp
med Maria Eufrosyna just vid brudstolen sagt åt den-
na sednare : jag gifter dig här den, som jag icke

sjelf får taga, hvilket egentligen är en förvrängning af de
ord, hon yttrade till gref Magnus, och som syftade på

') Ve la Gärd, Ektblads bref. T- 1 d. 16 Febr, i653.
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hennes tillgifvenhet för bruden. Sägner af smutsig be-

skaffenhet hade ä(ven sin krels. Alla dessa rykten äro

likväl ogrundade. Det tjckes af många anledningar,

som emellan grefve Magnus och pfaltsgrefvinnan Maria

Eufrosyna herrskat en öm och verklig kärlek, och den

förre hade ej varit mer än några månader vid hofvet,

förr än han blef med den sednare förlofvad, som det

tyckes just på Kristinas egen tillställning. De la Gar-

dies förhållanden till drottningen visar också beundran,

tillgifvenhet, iindergifvenhet K hans, samt förtroende

och välvilja å hennes sida. Af någon innerligare böjel-

se kan, utom en fransysk gissning, intet spår upptäc-

kas. Också finner man, att grefve Magnus ofta och

länge var borta från hofvet; t. ex. halfva året 1646
och flera månader 1647 dels i Frankrike, dels på Höjen-

torp; nästan hela åren 1648, 1649 och halfva året

1650 i Tyskland eller Liffland.

Orsaken till Kristinas nåd tycktes hafva varit dels

det behag, hon fann uti De la Gardies lätta och an-

genäma umgänge, dels hennes stora begrepp om hans

egenskaper, i följe hvaraf hon trodde honom kun-

na fylla platsen efter Axel Oxenstjerna och således gö-

ra denne umbärlig. Man finner dock, att grefve Mag-
nus hade i ledningen af det hela föga inflytande, och

att han i vigtigare statsaker betydde nästan ingen ting.

Drottningen följde sin egen vilja. Grefve Magnus tje-

nade i allmänhet endast till medel eller svepskäl vid

utförandet. Egentligen var han blett en prydnad för

hofvet, och en skicklig ledare af dess nöjen.

Utom hans dellagande i förföljelsen mot Oxen-
stjernorna spordes ingenting egentligt ondt om De la

Gardie : men under hela denna tiderymd af åtnjutna

nådebevisningar kan man ej heller hos honom upptäc-

ka någon enda större iörtjenst om fäderneslandet.
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ELFTE KAPITLET.

OM DROTTNING KRISTINAS FRIARE-

En ung och snillrik drottning med personliga be-

hag och ett mägtigt rike till hemgift skulle naturligtvis

locka många friare. Sådana uteblefvo ej heller.

Redan förut är berättadt, huru Gustaf Adolf åsyf-

tade en äktenskaps-förbindelse mellan Kristina och un-

ga kurprinsen Fredrik "Wilhelm af Brandenburg *). Un-
derhandlingarna derom fortsattes också efter konungens

död; i synnerhet från Brandenburgs sida. Afven sven-

ska förmyndareregeringen tyckes hafva varit benägen

för förbindelsen ^)* och när Krislina hade fyllt sina

fjorton år gjordes henne af rådet formligen förslag om
detta äktenskap ; men hon vägrade. Många säga, att

rudet och i synnerhet Axel Oxenstjerna sedermera än-

drat åsigter och motarbetat kurfursten, ty man frukta-

de, att äfven han skulle hafva sin del af Brandenburg-

ska slägtens besynnerliga lynne, sådant Maria Eleonora

med flere andre det visat; likaså, att han skulle stanna

i det mildare Tyskland och behandla Sverge som lyd-

rike och stjufbarn
;

ytterligare att han med vana vid

det enväldiga styrelsesättet i Brandenburg skulle qväfva

svenska ständernas frihet; också att han och Kristina,

bägge med sjelfrådiga sinnelag, skulle icke med hvar-

andra kunna länge förlikas ; — slutligen att lutherska

presterskapet i Sverge skulle med ovilja se på dess

ti-on en furste, uppfödd i kalvinska läran och lika

ogerna en äktenskapsförbindelse mellan tvänne syskone-

barn. o. s. v. I verkligheten gaf rådet hvarken ja-

kande eller nekande svar, utan uppsköt saken till

Kristinas myndiga år och eget afgörande. JNär denna

') Sjette delen pag. 395.

*) Riksark. Rädsprot. d. 36 Msars i633.
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tid intiäflädc, anmälde sig Fredrik Wilhelm om igen,

och nu hos drottningen sjelf; men han fann snart allt

bemödande fåfängt. Krislina visade redan nu bestämd

ovilja för giftermål i allmänhet ocli Fredrik Wilhelm

förmälde sig med en furstinna af Oraniska huset. Så

försvann det bästa tillfället att veikliggöra Gustaf Adolfs

stora Ostersjöplan. Om den ifrågavarande förbindelsen

gått i fullbordan, hade Sverge ägt hela Östersjökusten

från Blekingen inåt kring Bottniska, Finska och LifFländ-

ska vikarna och södra stranden utefter allt till Meklen-

burg ; med undantag blott af Kurland^ Samogitien och

Vest-preussen.

Från Danmark hade drottning Kristina två friare;

först prins Ulrik, Kristian den Ijerdes yngsta son. Fad-
ren yrkade flera gånger på denna förbindelie ; men
fick bestämdt afsliig, först af Gustaf Adolf och seder-

mera af rådet och som det tyckes äfven af enkedrott-

ning Maria Eleonora, hvilken sednare upptog ganska

illa, alt Danmark började framställa giftermålsförslag,

medan ännu sorgetiden efter Gustaf Adolf varade.

Inom kort blef också denne prins Ulrik skjulen i ty-

ska kriget. Snart derefter anmälde sig andra friaren,

neniligen den förres bror, prins Fredrik af Danmark,
sedermera konung Fredrik den tredje. Underhandlin-

gen drefs i flere år, och gynnades af Maria Eleonora,

som vid denna tiden, missnöjd med regeringen i Sver-

ge, slöt sig till Danmark och sökle dess vänskap. Sven-
ska rådet, obenäget för en sådan förbindelse, uppsköt

saken till drottningens myndiga år. Prins Fredrik ville

ej vänta utan gifte sig 1643 med en dotter af den i

förra delarna ofta omtalade hertig Georg af Liineburg.

Frun Tyskland omtalas fem friare nemligen ofvan»

liäninde Fredrik Wilhelm af Brandenburg, konung
Ferdinand af Ungern, kurfursten Karl Ludvig uf Pfalta,

erkehertig Leopold Wilhelm af Osterike, och en kur-

prins af Saxen. Bland de fyra sislnänmdo tyckes ko-
nungen af Ungern ensam hafva kommit i någon frnga.

Hau var kejsar Ferdinand den tredjes äldsta son och
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förmodade efterträdare. Mångeu trodde, att fadren ge-

nom detta frieri sökte för sonen vinna Kristinas röst,

vid det då förestående valet till romersk konung, d. v. s.

till kejsarens framtida efterträdare. Kristina röstade

också sjelf på bemälde Fei-dinand och arbetade för ho-

nom hos fleie tyska riksfurstar. Också gick kejsarens

önskan i fullbordan, men redan följande året afled den

nyvalde, utan att giftermålssaken varit under ytterliga-

re öfverläggning. Man frestas alt tro, det hvarken han

eller Kristina haft något allvar med denna del af un-

derhandlingen.

Från Polen omtalas Irenne friare, neml. konung

Sigismunds trenne söner, Uladislaus, Johan Kasimir och

Kasimir Sigismund. Alla hade samma syfte, neml. att

vinna Sverge och bilägga tvisten mellan detta land och

Polen. Alla mötte samma hinder, nemligen en oöfver-

vinnerlig motvilja, såväl hos Kristina som hos Sven-

skarne.

Från Spanien omtalas konung Filip den fjerde

sjelf och hans son, don Juan d'Austria; frän Portugal,

en af prinsarna; från England, konung Karl den andra,

och frän Ungern furst Ragotzki. För alla blef under-

handlingen redan i sin första början albruten.

Ryktena om svenskarna Erik Oxenstjerna och

Magnus Gabriel De la Gardie hafva vi redan och sko-

la än vidare omtala.

Pfaltsgrefven Karl Gustaf årterstår. Han, mer än

någon annan, hade lofvande utsigter. Men berättelsen

om såväl hela detta frieri, som angående andra Karl
Gustafs förhållanden uppskjuta vi till framställningen

af hans egen historia.

Rätta skälet hvnrföre Kristina afslog alla dessa

anbud var hennes ovilja för giftermål. Tidigt visade

sig dessa tänkesätt och redan 1 6.-49 uti ett värdskap
valde hon Dianas roll, hvilken krossade kärleksgudens

vingar och pilar ^). Samma tänkesätt bibeböUos, eller

') Falk. Fol. 2. Campenhu5ens dagbok.
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penningar, Kristina lät i Ptom jpregla, framställde hon
sig under bilden af fogeln fcnix, ensam flygande öfver

skyarna, och med omskrift: fri jag föddes, lefdc och

dör. Detta Kristinas giftermålshat härledde sig visserligen

till en del frän hennes ovanligt stora egenkärlek, hvilken

ensam fyllde hjertai, så att der ej rymdes någon an-

nan eller mägtigare känsla. Förnämsta orsaken var

dock hennes stolthet, hennes åstundan att sä mycket
som möjligt vara i alla sina företag fri och ohunden.

Jag vet ej, sade hon, huru någon qvinna han vilja

underkasta sig äktenskapets slafveri. Jag, tillade hon
en annan gäng, jag kan ej tåla, att en man behand-

lar mig, liksom bonden sin åker. Då man föreställde,

huru det vore för rikets säkerhet nyttigt, om hon ef-

terlemnade tronarfvingar, svarade hon: Den nyttan är

ganska oviss. Jag kan likaså lätt blifva mor åt en

Nero, som ål en Auguslus. o, s. v.

TOLFTE KAPITLET.

OENIGHETSFRÖN UNDER DROTTNING KRISTINAS
STYRELSE.

Drottning Kristinas regering hade ej varat länge,

förr än inom riket uppkommo eller uppenbarade sig

åtskilliga missnöjen hvilka förorsakade redan då myc-
ken oro, och i framtiden ganska betydliga hvälfningar.

De förnämsta bland dessa oenighetsfrön voro följande.

Ofrälse ståndens vanliga ovilja mot adeln, hvil-

ken känsla nu uttalade sig häftigare än förut. Bönder-

na klagade högt. Den fängsel- och domsrätt, som
adeln lagligen ägde öfver sina underhafvande, om den

ock af många utöfvades med förstånd och mildhet.
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vore dock i sig sjelf olillig och gåfve illasinnade till-

fälle Ull orättvisa och förlrycJc, hvarpå ^äfven flere

ohyggliga exempel anfördes. Afven andra orsaker fö-

refunnos. Mången adelsman, som från kronan inköpt

räntan af ett skattehemman, sökte genom våldsamma

eller olagliga medel tvinga bönderna dera att sälja

sin eganderätt till jorden ; han begagnade deras skog och

fiskvatten, pålade orättvisa bördor och dagsverken, ne-

kade stundom att mottaga den årliga skatten för att

sedan kunna vid tillfälle pä engäng utkräfva summan
för flere år och sålunda framtvinga den jordförsäljning, som
ej godvilligt medgafs. Emedan adelsmannen ägde vid

utskrifningar rättighet att till knekt förslå, hvilken bland

sina underhafvande han ville, så valde han ofta der-

till de skattebönder, som icke velat sälja sin börds-

rätt. Få detta sätt var hela denna klass af allmoge

nära att förvandlas till frälsebönder utan eganderätt till

den jord, de odlade. Detta väckte grundad farhåga, att hela

det fria bondeståndet skulle i framtiden försvinna^ häldst

drottningen efter sitt äntrade till regeringen med gränslös

frikoslighet eller misshushållning fortfarit att sälja och
bortgifva kronogods och afgifter af skattehemman, så

att hon redan 1649 klagade, att föga dcraf återstode.

Dessutom yrkade mången frälseman, att bönderna på
de skattehemman, hvars räntor han inköpt, icke borde

bidraga till underhållet af riksdagsmän för bondeståndet.

Härigenom blef denna börda för de få återstående

sjelfägarna så tung, att dessa snart skulle frivilligt

afstå från en sä dyrköpt andel i styrelsen •*).

Borgarna ä sin sida klagade, att adeln genom
landsköp och genom sina fria bandtverkare skadade

städernas handel och näring; alt den ej ville under-

kasta sig de vanliga tuUagarna, samt att många bland

dess medlemmar, ehuru förmögna, sent eller aldrig be-

taide sina köpmansräkningar; ty genom privilegierade

') Rädsprot. d. a Mars i649.
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domstolar och rättegångssalt kunde de, som ville, lätt

eller åtminstone länge undandraga sig.

Presterna klagade, att adeln af högmod sällan del-

tog i allmänna gudstjensten; ulan höll hemma hvar

för sig egna husprester, hvilka med dålig lön och träng

befordran för det mesta voro och förblefvo okunniga

män, nära nog adelns tjenare och landtbönder, hvilka

naturligtvis hade hvarken mod eller magt att bestraffa

folkets än mindre sina herrars synder. Dessutom kla-

gades, att frälseståndet ville hvai-ken åt prest, kyrka

eller fattiga bclala tionde frän de nyligen inköpta kro-

no- och ^skattegodsen; samt att adelsmännerna sökte

åt sig ensamt tillvälla magien att besätta lediga prest-

sjsslor, hvar i den socken, der han bodde. o. s. v.

Alla klagade, att adeln vetat under allehanda före-

vändningar kasta skattebördorna från sig sjelfva och

på de andra stånden; och att likväl genom några mer
skenbara än verkliga uppoffringar gifva sig utseende af

oegennytta och fosterlandskärlek. Likaså klagades all-

mänt öfvcr det högmod, som rikets första stånd visa-

de, i så väl umgängeslif som slatsförhällanden. Ännu
i 1644 års adelsprivilegier stod namnet vanbörding

qvar och retade ofrälsemännernas sjelfkänsla. Enligt

gällande lag skulle den adelsjungfru, som gifte sig med
ofrälse, förlora adelskap, det vill säga, antaga sin mans

villkor och stånd, samt dessutom mista sin arfsrält till

frälsejord; emedan hvarken hon som qvinna, eller hen-

nes man som ofrälse, kunde äga och rusta för sådan lä-

genhet. Nu började några bland ridderskapet påstå,

det en adelig jungfru, som med ofrälseman ingått or-

dentligt äktenskap, skulle anses och bestraffas, såsom

hade hon sig med lagersmal förbrutit. Saken drefs

så långt, att man derölver begärde utlåtande af Axel

Oxenstjerna, hvilken tillbakavisade påståendet såsom

både olagligt och obilligt. Vid en af riksdagarna be-

gärde riddarhuset, att hvarje adelsman skulle gå fram-

för och hafva rang öfver ofrälse biskopar; och en an*

nan gäng att rikets högre värdigheler, till och med
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häradshöfdingeplatserna borde endast med personer af

adelig bord besättas.

De flesta af dessa öfverklagade förhållanden voro

visserligen gamla och i gällande lagar grundade; andra

Titer i sednare tider tillkomna. Under den långa för-

inyndaretiden hade adeln, ulan tygel af en regerande

konungs personlighet, tillvällat sig åtskilliga friheter i

ntöfuing, ehuru ej i bokstaf. Äran och bytet af de

mänga och lyckliga krigen föll till det mesta på adelns

lott och ingaf än mera öfvermod. Många af ståndet

liade äfveu kommit i tillfälle att se, huru i nästan alla

främmande länder bönderna vore frälseherrarnas lif-

egna slafvar; hvilket förhållande en och annan ville

jjfven i Sverge införa. Partiet fann dock häftigt mot-

stånd, i synnerhet bland preslerna. I de nu ordnade

läroverken hade dessa falt en bildning jemnlik och of-

ta öfverträfTande adelns, hvarföre undergifvenhetcn, så-

som onaturlig, också blef motbjudande. De hade dess-

utom genom erhållen närmare bekantskap med de gam-
la grekiska och romerska fristaterna fattat tycke för

dessas folkvälden och började på Sverge och dess adel

öfverflytta, hvad de hos forntidens häfdatecknare läst

era Greklands oplimater och Roms patricier. Med
kännedom om sitt anseende bland folket såsom dess

själasörjare och likaså om dess bifall vid ifrågavarande

ålgerder, trädde preslerna modigt i spetsen för partiet

mot adeln, och så uppstodo de häftiga tvister, vi snart

skola utförhgare framställa.

Oenigheten mellan hög- och lågadeln blef an-

dra gäsningsämnet. Större delen af gamla adeln ledde

sina anor frun trettonde och fjortonde århundradet;

samt hade uppkommit i och med samhällets egen ut-

veckling. Den var på sätt och vis sjelfskapad, och

innehade så betydliga arfvegods, att den föga behöfde
ämbeten och hofgunst. Detta var den gamla jordadeln.

I motsats dertill uppkommo i sednare tider en mängd
riiiderliga slägter, hvilka grundade sitt adelskap endast

pa konungfibref och som vanligtvis saknade egen för-
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pergamentsadeln. I följe af sin ställning var denna

sistnämnda samhällsklass for det mesta beroende af och

en tjenare åt hofset och dess öfvervägande magt; då

deremot gamla högadeln i allmänhet vidblef sina re-

publikanska äsigler. Ömsesidigt herrskade mycken ovil-

ja mellan bada dessa klasser. Hos högadeln andryg-

het och förakt, hos nykomlingarna afund och bitterhet.

Många bland dessa sednare sökte genom lysande lef-

nadssätt hålla sig lika med de förnämsta ätterna; men
slutade vanligen med att störta sig i fattigdom, och
således än längre aflägsna det åsyftade målet.

Oenigheten mellan Kristina och högadeln var tre-

dje och ej minsta orsaken till gäsningen. Uti drott-

ning Kristinas lynne låg myckel både sjelfFörtroende och
egenkärlek, hvarföre hon också ogerna tålde motsägel-

ser. Sådana fdrekommo dock uti rådet, och det kan-

ske ofta nog. Det hände, att Axel Oxenstjerna och
hans parti yttrade sig öppet emot åtskilliga hennes för-

slag. Dessa herrar hade under förmyndare-styrelsen

oförfärade satt sig mot stånds- och ämbetsbröders för-

sök att plundra rikets tillgångar; de kunde ej heller

nu stillatigande åse den ohejdade misshushållning, hvar-

med drottningen förspillde alla statens medel; ej heller

hennes eftergifvenhet för gunstlingar, samt åtskilliga an-

dra obetänkta regeringsåtgerder. Dessas, och äfven an-

dras anmärkningar väckte ovilja, stundom häftiga tvi-

ster. Drottningen gjorde vanligtvis sin vilja gällande,

dels genom infall och magtspråk, dels genom yngre, af

henne intagna riksråder. Snart ledsnade hon dock vid

dessa obehaghga uppträden, likasom i allmänhet vid de

hvardagliga regeringsbestyren. Redan 1647 och seder-

mera allt framgent uteblef hon mer och mer från rå-

dets sammanträden, der för öfrigt nästan endast de lö-

pande målen för dagen, och i synnerhet rättegångsären-

der foredrogos, vanligtvis under ledning af någon bland

hennes anhängare. Deremot företog sig drottningen

att med rådets förbigående afhandla alla yigtigare aren-
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iIpt uti sina enskilda rum och tillsammans med de her-

rar, som hon dertill sjelf ville inbjuda; i början van-

ligtvis Magnus Gabriel de la Gardie, Torstensson, Bengt

Skytte, Herman Fleming, Salvius, Wasaborg, m. fl,, i

sednare tider åfven Axel och Erik Oxenstjerna. Elt så-

dant öfverläggningssätt var i sig sjelft olagligt samt inne-

bar en förolämpning mot de förbigångna, ja mot hela

riksrådet. Dessa herrars stolthet retades också af Kri-

stinas sjelfrådiga uppförande och magtspråk, likasom de-

ras fosterlandskärlek sårades, då hon vid fredsunder-

handlingarna och sedermera uti sin hushållning oför-

sigtigt och ändamålslöst förstörde de gynnande utsig-

ter, de rika inkomster, som de sjelfve under förmyn-

darestyrelsen ät Sverge förvärfvat. Härtill kom hos

Oxenstjernska partiet harmen att se sig åsidosatt, under

det regeringen lemnades ät oerfarna gunstlingar och

Oxenstjernornas motståndare. Detta allt, jemte vanlig

regeringslystnad var det, som åter väckte högadelns re-

publikanska planer. Den kände lust att fatta regerings-

tömmarna, dels af stolthet för att sjelf få styra, dels

emedan den trodde sig kunna göra det bättre än drott-

ningen. Troligen var partiets mer eller mindre med-
vetna afsigt den, att belydligen inskränka konungamag-
ten, kanske att med tiden införa en slags republik.

Förslaget kom likväl icke till mognad eller åtminstone

icke i dagen och är således till sitt närmare innehåll

okändt. Kristina var likväl underrättad om dessa tän-

kesätt; och mellan henne och rådet herrskade i följe

deraf både misstroende och ovilja.

Höga ulskylder och tilltagande nöd voro slutligen

de förhållanden, hvilka genom Kristinas utomordentliga

slöseri snart bragte ofvannämnde orolighetsfrön till ut-

veckling. Skatterna fortforo, till och med ökades, och
detta oaktadt eröfrade landskaper och vunnen fred.

Rikets arbetande befolkning var genom kriget förminskad;

dess gamla tillgångar medtagna; de nya förskingrade;

Fryxells Ber. IX. ^



74

inen likviil viixfe regeringens anspråk pu medel for sta-

tens upprälthållande.

livar skulle nu de begärda medlen tagas? På denna

fråga hade hvardera sidan efter egna asigter sitt eget svar.

Rådspartiel och adeln i allmänhet ville ingalunda mista de

förvärfvade kronogodsen. Deras afsigt var troligtvis att,

med tagen anledning a( Krislinns slöseri och landels nöd,

tillvälla sig större magt samt uti förvaltningen införa spar-

samhet och bättre beräkning, hvaiigenom såväl nva skal-

ter som kronogodsens återgående skulle kunna und-

vikas. Ofrälsestonden deremot ropade alltjemnt på
kronogodsens återtagande, hvarigenom d<! trodde, att

regeringen skulle bekomma tillräckliga medel lör alla

sina utgifter. Kristina sjclf tycktes beklagligtvis icke

på allvar hafva betänkt bvarken landels nöd, eller hu-

ru densamma skulle afhjelpas; ty hon fortfor att genom
ohejdadt slöseri öka föi lägenheten. Men hon kände

och fruktade högadelns planer; och i afsigt att desam-

ma förekomma kastade hon sig på ofrälseståndens si-

da , visade deltagande i deras lidande , uppretade

deras afundsjuka och lät deras klagomål uleslutan-

de riktas mot adeln, lika som den ensam varit

•vållande till alla landels olyckor. Detta konst-

grepp lyckades i början. Ofrälsestånden ansågo

drottningen vara en folkets vän och fcrsvararinna samt

oskyldig i den yppade statsbristen. Mot denna allmänt

spridda öfvcrlygelsc kunde högadeln icke med hopp

om bifall framdraga ofvaiislående sina planer till ko-

nungaväldets inskränkande. Det stora flertalet af riks-

dagsmän ställde sig på drottningens sida och tyckles

snarare benäget att iit henne upplåta all eifordeilij;

magt för att kunna krossa adelns ofvervälde och genom

kronogodsens indragning återupphjelpa rikets förfallna

drätselverk. Huru Kristina begagnade detta förtroende,

skola vi framdeles närmare upplysa.
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TRETTONDE KAPITLET.

FÖRBEREDELSER TILL RIKSDAGEN 1650.

Redan under riksdagen 1644 och omedelbart vid

drottningens äntrade lill regeringen framförde ofrälse-

stånden, och i synnerhet bönderna, högljudda klagomål

öfver kronogodsens försäljning och öfver de missbruk,

adehi i detta hiinseende sig tillåtit; men saken stanna-

de vid alhnänna varningar.

Riksdagen 1647 inföll just under häftigaste bryt-

ningen mellan drottningen och Axel Oxenstjerna. Det

berättas, att några bland de förnämsta herrarna redan

nu haft för afsigt att inskränka drottningens magt. Så-

dant berodde likväl på ohälseståndens bifall. Möjligt-

vis var det för att vinna dessa sistnämnde, som Axel

Oxenstjerna föreslog upphörandet af de skatter, folket

för sista danska krigets skull sig åtagit. Men detta

hjelpte ej. Ofrälsemännen fortsatte sina klagomål mot
adeln, icke utan ryggstöd af drottningen ; hvilken å

sin sida lofvade använda de begärda skatterna så, att

hvarje redlig Svensk sliulle det gilla ^]. Man trodde

hennes ord; skatterna beviljades, och något afgörande

heslut om kronogodsens indragning blef icke fattadt.

Riksdagen 1649 inföll. Landet led al en förfär-

lig missväxt; men fortsatta slöserier hade än mera tömt

skattkammaren, hvarföre Krislina under den förevänd-

ning, att Westfaliska freden ännu ej vore uti Niirnberg

stadfåstad, begärde fortfarandet af alla de förra skat-

terna. A andra sidan hade hos högadeln oviljan öf-

ver drottningens sjelfrädighet och misshushållning sti-

git högre, och man talade mera öppet om förslaget att

inskränka hennes niagt. Uti rådet hörde man Axel

Oxenstjerna och Jakob De la Gardie någon gäng in-

') S. st. d, 2r Jan, iGj;,
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för och i strid mot sjelfva drottningen ursäkta det mot
sin konung krigande Engelska parlamentet ^), En an-

nan gäng försvarade Oxenstjerna äfven i sittande råd

Danska högadelns äfgerder att än mera inskränka ko-

nungamagten ^). Men, om någon plan förevarit att till

nämnde mal vinna de andra ståndens biträde, så för-

derfvadeS den helt och hållet af adeln sjelf. Detta

stånd begärde nemligen, att uti kansliet och i utrikes

underhandlingar endast adeliga personer måtte använ-

das. Kristina svarade: aU adeln borde i ungdomen
bevista skolor, gymnasier och inrikes akademier samt

der vinnlägga sig mer om nyttiga studier än om dans

ock krojjpsöfningar; likaså låta sedermera oförtrutet

bruka sig i statens ringare sysslor samt derifrån stiga

till de högre. De skulle då blifva beqväma till vigti-

gare platser, och sådana äfven erhålla. Men som
rikets ämbeten icke vore några arfvcgods, utan drott-

ningen ägde dem efter sin vilja besätta, så ämnade
hon en sådan siti magt och myndighet orubbad bibe-

hålla; samt hoppades, alt adeln denna hennes påmin-
nelse såsom för sig och barn nyttig och hälsosam ut-

lydandcs varder. Äfven hade adeln yttrat n)issnöje

deröfver, att Kristina sökte i någon mån inskränka rät-

tigheten till huspredikanter. Hon svarade, alt kyrka
och Gudstjenst vore gemensamma för alla ; och att så-

ledes äfven adeln borde jemnle andra sockenboar sig

uti sockenkyrkan infinna. Dessa Kristinas utlåtanden

vunno naturligtvis mycket bifall hos ofrälsemännen
,

hvilka äfven uppträdde såsom hennes ifriga anhängare.

En den tidens författare liknade derföre bondeståndet

vid den hundraarmade Briareus, som understödde öf-

verguden Jupiter (drottningen) i dennes strid mot små-
gudarna (högadeln). Klagomålen mot sistnämnde sam-
hällsklass och mot kronogodsens förskingring forforo.

Några personer utan syssla och yrke, men med skarp penna

') S. st. d. 7 Mars j648.
*) S. st. d. 21 Febr. 1649. jfr a Oct. i645.



77

sökte sia s^sselsältniug och utkomst genom alt i smyg åt de

inissnöjcie uppsätta och utgifva äggande skrifter ^j. Deu
bästa och rjktbaraste deribland var ett namnlöst bref,

ställdt frän alhnogen uti Svea land. De klagade,

ehuru i vördsamma ordalag, öfver gref- och friherre-

skaperna, öfver fdrläningarnas ärftlighet, öfver adelns

våldsamheter, öfver för höga och ojemna skatter, och

rådde slutligen drottningen alt helt enkelt återtaga de

bortgifna godsen -). Detta gick emedlertid icke i verk-

ställighet; och riksdagen afslutades, sedan skatternas

fortfarande blifvit enligt drottningens begäran bifallet.

Någon ålgerd till framlida lindring finnes icke anförd.

Drottningens kröning hade varit länge påtänkt och

ofta utsatt; första gungen till 1647, sedan till 1648 om
sommaren, då man hoppades få mera ledighet och till-

gångar ^). Men emedan räknekammaren iranipå sist-

nämnde är anmälde brist på medel, blef kröningen

uppskjuten till 1649, då man hoppades, alt freden

vore afslutad, och högtidligheten således kunde firas

med mera både glädje, prakt och tillgångar. Men 1649
fortforo ännu fattigdomen i statskassan och underhand-
lingarna i Niunbeig, hvarföre kröningen ytterligare upp-
sköts till sommaren 1650. Huruvida någon annan or-

sak bidragit till dessa nppskof, lemna vi derhän; men
nu företedde sig en betydlig svårighet. Det tyckes,

som rådet ämnat före kröningen aftvinga Krislina eu

slags konungaförsäkran, till inskränkning af hennes magt,

och att fråga derom verkligen blifvit väckt *). Flere

och trovärdiga samtida berätta, att i början af 1650
yppades mellan rådet och drottningen häftiga tvister;

— att rådet vid denna lid icke förteg sill missnöje med
Krislina och i synnerhet med del enviildiga säll, hvar-

') Jtådsprot. å. 19 Mars iG5o.
") Nordin. N-.o 174. Skriften iäsres här Lcsläradt varaaf

1649 enligt Geijers gissning 111. 456.
^) Båclsproi. d. 4. Mars 164-.

*) Rädsprotokollerna för året i650 äro under ifråj,'ava-

rande tid ofullständiga
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på hon ville slyra laiidel ; — all rudet, och serskildt

Axel Oxenstjerna sökte vid samma tid förmå drottniu-

gen till en annan stvrelse-form ; — alt han angående

kröningen gjort ett förslag ^), hvaröfver Kristina blifvit

ganska häpen och försagd. JNågra närmare och be-

stämdare underrättelser om detta ömtåliga ämne före-

linnas icke ; men vid samma tid befallte drottningen,

att troppar sJiuUe hållas i bcrcdslap med anledning

af befaradt uppror; antingen nu detta hade afseende

på högadelns tänkesätt, eller på ett mindre upplopp,

som i Mars 1650 föreföll bland Stockholms borgerskap.

Afven berättas, att drottningen vid denna tid gick nä-

stan hvar dag upp i räknekammaren för alt undenätla

sig om rikets inkomster och tillgångar; en sak, livarom

hon eljest icke serdeles bekymrade sig. Hon, likasom

alla partierna, rustade till den förestående striden.

fjortonde kapitlet.

Riksdagen 1650,

I slutet af Juni månad 1650 öppnades riksdagen

i Stockholm. Talemän voro för adeln Svante Sparre,

en sonson af den bekante rikskansleren Erik Sparre

;

för presterna erkehiskop Lenajus, Rudbecks vän ; för

Lorgerskapet borgmästaren i Stockholm Kils JNilsson

Sileuius; och för allmogen bonden Per Ersson fråu

Roslagen. Den G Juli voro ständerna för forsla gån-

gen samlade pu rikssalen. Axel Oxciisljerua uppliisle

drottningens hälsning och Bengt Sk vite sjeUva propo-

') De la Gärd. Joli Lkcbhuls br^f c). I4 Mars 1650 till

fHilern. Fol. i. tai.ir lifvea li' niligiietsfulit cui pioru-

sili.in till kiö::i: c;o; .
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silioneu. Denna sednare hade Salvius uppsatt; dock
ogernu och först på drottningens uttryckliga befallning;

tj han förutsåg det blifvande missnöjet deröfver. Huf-
vudinnehallet var uemligen, att styrelsen begärde nya
ulskriliiingar och de gamla skatternas fortfarande. Som or-

sak till dessa beliof förebars, att tyska freden ännu ej var

fullkomligt stadfiistad och att derföre likcts trygghet for-

drade de förra ruslnnigarnas fortsiiltande. JNär dessa äm-
nen kommo till öfverläggning, utbröt ett häftigt missnöje,

särdeles inom ofrälse-stånden. Man klagade öfver stats-

förvaltningen. Freden vore fur nära två år sedan

slutad och krigsfolket till större delen afskcdadl; hvar-

iill behöfdes dä dessa utskrifningar och fortsatta krigs-

skaller? Riket hade ja också uli fredsslutet fält sig

ti/ldömda fem millioner riksdaler, hvarmcd många och

stora utgifter kunde betäckas. Riket hade äfven vun-
nit flere bördiga landskap, hvarigenom inkomsterna

blifvit belydligen ökade. Riket hade också för första

gången under en tidergmd af nittio år fred på alla

sidor, hvarigenom många af de förra utgifterna bor-

de nu mera kunna insparas. Af dessa anledningar

hade ständerna hoppats, ja med säkerhet väntat, att

vid denna riksdag erhålla en behöflig nedsättning i ut^

skylderna / och det så mycket mer, som flcrc af ifrå-

gavarande skatter blifvit endast för krigets skull af
regeringen begärda och af ständerna beviljade, det se-

nare uttryckligen emol löfte att vid blifvande fred från de

samma förskonas. Och nu, i trots af dessa löften,

dessa nya rika inkomstkällor, dessa genom freden min-

skade utgifter, klagade dock regeringen öfver bristan-

de tillgångar och begärde alla skatternas fortfaran-

de. Hvart hade de fem millionerna, hvart hade in-

komsten af de nyvunna landskaperna tagit vägen?
Hvad hade Sverges innevånare genom det så kallade

ärorika kriget i^unnit, om de efter dess afslufande skul-

le draga slcatlebördor, vida tyngre än före dess bör-

'an? Sa frågade, sa klagade man ölVcrallt. Verkliga

orsakerna till brislen voro tvänne ; först kronogodseus



so

afyttrande, börjadt af förra styrelser och med ohejdad

och ökad fart fortsatt af drottningen sjelf. Det andra och

kanske hufvudsakligaste var Krislinas utomordentliga

slöseri och förvända hushållning, så i detta som andra

hänseenden.

De tre ofrälseständen, de kallade sig sjelfva de

dragande d. v. s. skaltdragande stånden, voro af

förut uppräknade skäl ganska fiendtligt sinnade mot
adeln. Detta deras tänkesätt bearbetades och begag-

nades af drottningen, och det lyckades henne om igen

alt vända alla klagomålen uteslutande mot nämnde sam-

hällsklass. Del var mellan henne och ofrälseståndeu

likasom en tyst ofverenskommelse, att dessa sednare

skulle lemna hennes egen förvaltning och magt oanta-

stad; hon deremot hjelpa dem att tillintetgöra adelns

växande öfvervälde. Mot detta sistnämnde stånd rik-

tades derföre alla klagomålen. Adeln, hette det, var

ensam orsaken till rikets nöd; ty den hade tillvällal

sig nästan all rikets jord, alla rikets inkomster. Kro-
nan egde ingenting qvar, mer än ovissa tullar, och

skatter, hvilka dessutom dagligen med krono- och skat-

tejorden förminskades. Enda hjclpcn vore, att till

staten återindraga de sålda eller bortskänkta godsen,

och tvinga adeln att på samma sätt som rikets andra
innevånare dellaga i skattelördorna. Sådant var all-

männa ropet inom ofrälseständen.

Det tyckes, som biskoparna sökt i början leda

presterskapet till mildare och medlande åtgerder. Men
detta förtök aflopp fruktlöst. Flere af biskoparna samt

större delen af det öfriga presterskapet voro mot adeln

lika förbittrade som de andra stånden. Menige pre-

sterskapet, misstänkande biskoparnas frisinnighet, ville

lill och med icke ålnöjas med de vanliga öfverlägg-

ningarna på rikskapitlet, d. v. s. ståndets vanliga samlings-

rum: Redan på tredje dagen, sedan regeringens proposition

blifvit aflemnad,beslölo riksdagspaslorerne att, med uteslu-

tande af biskoparna, hålla serskilda ständssammanträden.

Yid ett af de första deribland uppsattes till drottningen
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eu begäran, alt de biskopar, som anliiigeu för sig eller

barn erhållit adelskap eller förläniiigar, borde såsoni

partiska för adeln ulur presteståndet uteslutas. När bi-

skoparna visade missnöje häröfver, svarade menige pre -

sterskapel, att, dercsl biskoparna icke ville lika med
de öfriga fäkla för Svenska folkets urgamla frihet,

så hade de ingenting uti ståndet all göra. Dessa

presterskapels enskilda sammanträden fortforo med mer
eller mindre afbrolt hela riksdagen igenom. Hufvud-

mannen för de missnöjda inom ståndet var Uppsala pro-

fessorn Johannes Terserus, son af den sedan Käfkriget

bekanta mäster Elof i Leksand. Den nu ifrågavarande

Terserus, en mycket lärd och tilllagsen man, visade

serdeles ifver för kronogodsens återtagande och var en

slags ordförande bland menige presterskapet, samt upp-

satte straxt i början af riksdagen deras inbördes för-

säkran, alt icke utsprida, än mindre hos förmän an~

gifva, hvad under de enskilda sammanträdena föreha-

des ; hvilken^ försäkran femtiofyra bland dem under-

skref '). — A andra sidan stod biskop Johannes Mat-

thiae i spetsen för dem, som talade för mildare åtger-

der, hvari han understöddes af biskop Laurelius i We-
steräs och af någia fa andra inom ståndet, I allmän-

het tyckes dock, som spänningen mellan biskopar och

öfriga prester småningom aftagit; ty erkebiskop Lenseus

och de fleste biskoparna hyste i grunden samma tän-

kesätt, som det öfriga ståndet och förenade sig mer
och mer med dess åsigter.

Egentliga och förnämsta ledaren af ofrälsestånden

var borgerskapets ofvannänmde talman, borgmästaren

INils Nilsson Silenius , samt derjemte stadsskrifvaren

Nils Persson Skunk, båda ansedda, kunniga och gan-

ska skickliga män. Bland bönderna namnes ingen en-

skild; men ståndet i allmänhet var uti roj^cken oro

och gäsning.

Ridderskapet hade infunnit sig ganska talrikt och

') Presleståndels arkiv. Riksdagshandlingar i650.
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lysande. Det såg nästan ut, som ville nian genom
myckenhet och prakt skrämma de andra stånden till

tystnad. Någon saramanhälluing, någon egentlig huf-

vudraan' for adeln såsom parti fanns dock ej. Axel

Oxensljerna var och förblef ståndets förnämsta med-
lem ; men nu vid sextiosju års ålder, och efter en svår

känning af slag hade han hvarken styrka eller rörlig-

het nog att leda elt riksdagsparti. Hans kärlek till

Gustaf Adolf tillät honom ej heller att på ett mera
afgörande sätt uppträda mot dottern; likasom hans kär-

lek till Sverge icke tillät honom störta detta land i

villervalla och måhända uppror. Emellertid var hans

anseende sä stort, att ingen yngre och djerfvare kunde
med hans förbigående ställa sig i spetsen för frälsepar-

tiet. Det är äfven troligt, alt sä väl Axel Oxensljerna,

som de bättre bland adeln, kände inom sig djupt om
än dunkelt den myckna billighet, som låg i ofrälse-

männens fordringar ; och att denna känsla förlamade

motståndet. Härtill kom, alt ridderskapel var inom sig

söndradt uti tlere sins emellan oeniga delar; högadeln

under Axel Oxenstjenia, hofpartiet under grefve Mag-
nus, lågadeln under Bengt Skytte; hvarföre ingenting

kunde med enhet och kraft genonidrifvas. Förslagen

till konuuganiagtens inskriinkning icoinnio således icke

fram. Adeln vågade icke ens anföra drottningens miss-

hushållning, såsom en bidragande orsak till landets ut-

blottade tillstånd. Tvärtom af fruklan för den storm,

som frän ofrälseståndens sida hotade, sökte man skydd

bakom drottningens tron, och tillerkände henne för sådant

ändamål större magt, än de stolta herrarna förut velat un-

derkasta sig. Det var förnämligast fruklan alt förlora krono-

godsen, som härtill tvingade dem. Axel Oxensljerna insåg

detta förhållande mer hn väl. JNär mot slutet af riksdagen

missnöjet mot drottningen började blifva njera högljudl, äf-

ven bland ofrälsemänncn, anmärkte han i siUaude råd, at(,

om ej godsen vore, hunde del väl hända, ad adeln för-

enade sig med de öfriga stånden mot liommgamagtcn ').

') Rädsprot, d. 2 Nov, i65o.
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I afieeudc pä droltjjiiigen aiiiDlirkte iri;in, alt hon
i början af liicsdageii !)evistade gudsljenslen i storkyr-

kan, och sedermera gick med sitt hof derstädes till

nattvarden. Eljest hade lion redan vid denna tiden

begynt att lata predika for sig jia matsalen och alt i

allmänhet visa mycken kallsinnighet uti religionssaker.

Riksdagsgöromälen började med adelns och bön-
dernas bemödande att hvar för sig vinna medhåll af

presterskapet. Den striden blef snart och till allmo-

gens fördel afgjord. Piedan efter nägra dagar fram-

ställde prestersi;apet till adeln den frågan: om droll-

ningen skulle Jcrönas till tullar och acciscr eller till

kronans egendom och gods? Adeln svarade blott med
en ny fråga neml. om delta presternas spörsmål kom-
mit från dem sjelfva eller från bönderna?

De tre ofrälsestånden blefvo snart öfverens. Re-
dan ett par veckor efter riksdagens början anhöllo de,

genom på en gång uppskickade ombud, att drottnin-

gen måtte nedsätta skatterna och återkalla kronogod-
sen. Vid delta tillfälle var det, som en Ostgötabonde
framvisade elt barkbröd, hvilket han hemifrån medfört;

som bevis på dervarande nöd. Drottningen svarade

mildt, alt Iion hoppades kunna medgifva lindring; men
sade sig svårligen kunna återkalla kronogodsen.

Det varvid den tiden icke brukligt, att ofrälsestån-

den på egen hand och med adelns förbigående upp-
vaktade sin regenl. Dagen efter nämnde företräde kom
derföre från riddarhuset elt utskott anfördt af Erik
Oxensljerna, hvilken med hårda ord förebrådde pre-
slerna deras deltagande i gårdagens beskickning. Af-
siglen syntes vara att skrämma från dylika förehafvan-

den ; men Kristina deremot uppmuntrade ofrälsestån-

den och lofvade sitt beskydd. Hon rådde dem, att

klaga öfver adelns försvarskarlar, öfver dess privile-

gier, öfver dess vana att taga häradshöfdingelön och
låta en annan, ofta okunnig sköta tjensten m. m. Nu
eller aldrig, sade hon, är liden inne all afskaffa

sådana missbruk. När man Ivdde lieuues råd, och dea
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uppbragta adelu utbrast i än bårdare hotelser, bad hou

presterna vara vät lill mods och iclce frukta frälse-

herrarnas undsägelscr. Hon skulle som en nådig

droUning nog veta försvara dem.

Med dessa uppmaningar och ett sådant i-jggstöd

gingo ofrälsestånden djerlt framåt. Man började gran-

ska adelsprivilegierna och beslöt anhålla om många än-

dringar deri. Ordet vanhördig kom åter å bana. Al-

ven framdrogos, i synnerhet af bönderna, en mängd
klagomål öfver de våldsamheter och orättvisor, som
adeln uti landsorterna förölVat. Kronogodsens återkal-

lande var derjemte beständiga föremålet för ofrälseslån-

dens alla tankar och tal. De föreslogo, alt detta jem-

te öfriga emot frälseslåndet riktade klagomål skulle

upptagas i det svar på den kongliga propositionen,

hvilket de borde å rikssalen offentligen afgifva. Johan-

nes Matthioe ville afböja en så hältig brytning, hvil-

ten liknade en utmaning mot adeln. Presterskåpet^

mente han, hörde medla, borde såsom läkare bilägga

och återställa allt i god ordning. Ärkebiskopen sva-

rade : läkaren behöfvcr dock stundom skaffa bot äfven

åt sig sjelf. Förslaget blef gilladt.

Dessa tvister antydde mycken oro i sinnena och

skulle nödvändigt uppväcka än mera deraf. Gäsningen

ökades genom namnlösa skrifter, hvilka utkommo från

båda sidorna och spriddes kring landet. Det adeliga

partiets var författad af Skering Rosenhane och före-

ställde ett samtal mellan en adelsman, en prest, en

borgare och en bonde. De ömsesidiga beskyllningarna

och skälen upprepas deri ; men på sådant sätt, att

ofrälsestånden sluta med att erkänna sina påståenden

vara orättvisa. Denna partiskrift ansågs till och med
af några skarpsinnigare bland dåtidens adel vara^ som
den ock var, af ganska svagt innehåll. — Ofrälsepar-

tiets bar namnet: Furstelig a glasög on. Deii

uppräknades vanliga klagomålen mot adeln, samt an-

hölls, att få öppna hennes majestäts förstånds ögon öf-
ver deni träldom, hvarmed frälseståndet hotade alla

landels invånare; dei beroende, hvari de sökte forsat-
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la konungamagien sjelf. Eu mäugd exempel och ut-

tryck anfördes ur främmande länders historia samt de-

ras statsförhandlingar; i synnerhet åberopade och til-

lämpade man de skrifvelser, som det i Frankrike dä

varande Frond-partiet vid flere tillfällen inlemnat till

sin regering. Ur Barclaji Argenis, en politisk, då för

liden mycket läst roman, infördes följande råd : al-

lernådigsle Iconung! Så länge mildhet hålles för dygd,

kan ingen tadla dill uppförande. Men din mildhet är

missbrukad. Del stora sjelfsvåld, du dina mägtiga

tillåtit, det eiomoflasl otidiga så väl ditt eget, som di-

na förfäders slöseri på de myndiga i landet har all-

deles försvagat dina och statens krafter m. m. Vi"

dåre rådde man drottningen, alt afskaffa alla skadli-

ga rådgifvare, ty den ena kråkan uthackar ej ögat

på den andra y — alt akta sig för slösande frikostig-

het',— all afskaffa främmande personer, seder och skå-

despel, hvilka mot Guds ord och till förakt för Sver-

ge och svenskarna införda blifvit; — att anställa

jemnare fördelning af skattebördorna; — att icke gif-

va privilegier mot egen höghet, ej heller Ull undcrså-

larnes träldom; — slutligen, alt utföra sill goda beslut,

innan det onda hinner rotfastas *).

Dessa och dylika skrifter jemte tiätorna mellan

stånden undeihöllo gäsningen, hvilken dessutom ej litet

ökades genom den dyra tid, som förra årets missväxt

medfört
5 samt ytterligare genom ymnigt regnande, hvil-

ket under sjelfva riksdagen beständigt fortfor och först

bebådade och slutligen förorsakade ännu ett missväxt-

år, sä att man förutsåg hungersnöd och allmänt elände

;

hvarförutan gatorna i Stockholm redan voro öfverfyll-

da af tiggare, hvilka i skutlaster från landsorterna till-

Riksark. En ser.sklld bundt ulan påskrift. Sjelfva

skriften är med rn gaaska prydlig handstil uppsatt
och pä papper med guldsnitt; förmodligen det exem-
plar, som kmoades, ellcr åtminstone ämnades ät drott-

niogea sjelf.
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ströiuniade *). Rilcsdagspreslérua^ livillca vid den li-

den skulle biliäda vid gudstjenslens förraltande i stads-

kyrkorna, foretogo sig dä ocli dä alt frän predikstolen

bestrafta de fel, som regeringen begick, och än mera

de orättvisor, som af adeln öfvades. Smälandspresler-

voro serdeles ifriga. En bland dem predikade i Kri-

stinas egen närvaro, huru mord och andra synder ic-

ke blifca af regeringen straffade/ en annan, alt adeln

låter den fattige hungra till döds, men deremot göder

sina hundar och hästar med den säd, som Gud låtit

växa till menniskors uppehälle; en tredje, huru adelns

välgödda hundar ligga i sin varma bänk och skälla

på den hungrande och frysande tiggaren; Med dessa

sista ultrjck lärer man egentligen bafva åsyftat grefve

Magnus och bans bundstall. Ifrigasl af alla var kyrkoher-

den Kristofer i Fors frän Södermanland. Flere gånger

predikade han om adelns tyranni och det sä häftigt,

att till och med hans egna ståndsbröder måste ogilla

och varna bonom. Några fralsehei rårnas anhängare,

som man säger Per Brahes tjenare, hotade, att hänför
sådant tal kunde inisla hufvudct. Kristofer svarade:

Jag önskar vara den förste, som får för sanningens

skull låta sitt lif. Älven borgare och bönder fram-

stötte hotelser ; och bland annat lofvade allmogen alt

besöka adelsgårdarna j också prestgärdarna, om prester-

na hulle med adeln.

Frälseständet å sin sida blef öfver dessa häftiga

och bittra anfall högeligen uppbragt. / biskopar sade

en ung adelsman, viljen göra eder till påfvar här i

landet. Icke en utan många gånger hotade de pre-

sterna med hämnd. En och annan af de häftigare sa-

de till bönderna : om i vågen att för öfvervåld an-
klaga någon enskild adelsman, så skola vi efter riks-

dagen ständigt förfölja och aldrig Icmna eder någon

frid. Bönderna lålo ej skrämnja sig utan anförde flere

') Rådsprol d. i4 Febr. d. 9 Maj i65o.
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ohyggliga geruiugar efter adeiu, serdeles efter Otto Sper-i

ling. Hot besvarades med liol. Våldsamheter föröf-

vades, ofta blodiga; ej sällan till lifvet. Efler blott en

enda natt, det var dock under kröningshögliden och

dess dryckenskap, lågo på Stockholms gator ej mindre

än tio personer dödade.

Märkvärdigt nog finner man, att Per Brahe, de

adcliga privilegiernas förnämsta och ifrigasle kämpe, ic-

ke varit serdeles illa anskri fven hos ofräkeständen.

Dessa kastade deremot allt sitt hat på Axel Oxenstjer-

na, såsom den der vore deras hårdaste förtryckare, samt

förnämsta orsaken till fäderneslandels nöd. Presterna,

der de med biskoparnas utestängande voro på egen

hand församlade, logo det formliga beslut: att Axel

Oxenstjerna icke fört/enat lack och beröm af Svergc;

ly han hade j)å åtskilligt salt förorsakat kronan wiån-

ga onödiga utgifter. Riksdagspastorerna kunde likväl

ej förmå sig att utsätta rikskanslerens namn, meu
han utpekades tillräckligt; och allmänna tänkesät<-

let var emot honom uppretadt till den bitterhet,

att han, enligt sägen, h varje dag fruktade blifva med
våldsamheter öfverfallen i sin egen boning. Ett rykte,

visserligen ogrundadt, påstod, alt grefve Magnus samt

unga Wasaborg hos Krislina utfäst sig att döda riks-

kansleren; men alt ingendera vågade försöket. Tro-
ligt är, att förbittringen mot honom var ett verk af

bof- och folkpartiernas förenade slämpliugar. Ingendera

kunde dock skrämma den i sin öfvertygelse orubbliga

mannen. Några, som deltagit i ett borgerskapets upp-
lopp, voro fällde till dödsstrafl". Understödd af Per

Brahe och Jacob De la Gardie yrkade rikskansleren,

att så väl dessa som andra upprorsmakare skulle läg-

gas på stupslocken, på det riket sedermera måtte fä

vara i fred. Bengt Skytfe och Salvius fruktade, alt så-

dant skulle öka villervallan. Axel Oxenstjerna vidhöll

sin sats; ulan alt bäfva för den uppväxande slormeu.

Jag är beredd, sade han, all gifta min hals för det
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allmänna bäsla. Lyckligt vore, om jag, lik en Cur-

lius , kunde med sådant offer rädda mitt fädernesland ^).

Underrättelsen om dessa oroliglieter spridde sig,

dels genom rykten, dels genom riksdagsmännens bref

och uppglödgade än mera missnöjets hittills under askan

dolda eld. Snart fick man höra omtalas, huru en hop
finska bönder ej mer ville göra dagsverken hos sina

herrar ; — huru svenska bönder här och der begynte

kringsända budkatlar med uppmaning till samma be-

slut; — huru frälsebönder till och med mellan Stock-

holm och Uppsala vägrade skjutsa" sina egna jordägare;

— huru resande prester blefvo af allmogen hotade med
död och lörderf, om de hölle med adeln ; — huru

bönderna i Småland skrefvo till sina riksdagsmän, alt

desse icke skulle våga sig hem ulan alt hafva genom-

drifvit kronogodsens återkallande o. s. v. Några bland

de mägtigare herrarne tordes icke resa ut till landet,

och mången begynte gömma undan dyrbarheter och bereda

sig till flykt; andra kanske till motstånd. En stor del

af borgöre- och bondeståndet sades verkligen önska,

att saken måtte komma till formligt uppror. Det syn-

tes, som ordning och samhällsbaud vore nära sin upp-
lösnmg.

Dessa betänkliga tecken väckte hos de förståndi-

gare af alla partier stora farhågor, och man började å

ömse sidor fälla sina anspråk för att ej drifva saken till

det yttersta. Drottningen framför andra blef orolig och

vacklande. Med adeln, serdeles den högre, var hon i

fiendskap. Den klagade, att det var just hon, som
mot densamma retat ofrälsemännerna. Sjelfva de sist-

nämnde fortforo, att, alla hennes bemödanden oaktadt,

envist och mangrannt yrka skatternas nedsättning. Dess-

utom, med tungbandet engång lossadt, började de att

säga också henne sjelf en hop ganska obehagliga san-

ningar ; såsom t. ex. uti den nyss anförda skriften:

Fursteliga Glasögon. Det syntes icke omöjligt, alt i

') S. st. d. 23 Marf, d. 29 Oct. i65o.



80

liäudelse af förlängd riksdag och uoggraunare undersök-

ningar ofrälse stånden skulle begynna granska hennes egen

förvaltning med lika ifver, som mot adeln blifvit använd.

Man kunde äfven föi-moda , att denna sistnämnde samhälls-

klass icke ämnade godvilligt afstå frän de många för-

delar, den genom kronogodsköpcn vunnit. Således ho-

tades riket af ett inbördes krig, med alla dess förhärjuin-

gar och eländen ; och likväl slutligen med oviss utgång

i anseende till a ena sidan ofrälsesländens myckenhet,

och å den andra adelns bättre sammanhållning och

krigsvana tjenareskaror. Kristina ville ej störta sig och

riket i en så äfventyrlig strid. Nästan synes det ock,

som hon haft föga hjerta för ofrälseståndens lidanden,

och begagnat deras missnöje endast för alt dermed

bortskrämina alla regeringslystna planer hos adeln; hvil-

ket mål var nu redan vunnet. Af alla dessa orsaker

drog sig drollnirgen något tillhaka. Hon anbefallle

prästerna mera varsamhet i predihslolen. Om de äf-

ven hade sanningar alt förkunna, så borde de besinna

lidens läglighet och ej reta sinnena ; ej heller förvand-

la sig sjelfva idl upprorslrumpelare i. si. f. frids-

härolder. Hon niedgaf några skattenedsättningar ; och

uär tiden nalkades, att ständerna skulle högtidligen

afgifva sina svar på regeringens proposition, kallade hon

ombud af de tre stånden, vid pass 20 af hvarje, upp
till slottet och sökte öfverlala dem att ej spänna bågen

för högt. Hon uppmanade dem att fortfara i deras

klagomål, mot adelns privilegier och missbruk. Kro-
nogodsens återkallande borde deremol alldeles icke vid-

röras, emedan saken vore ogörlig och skulle väcka

uppror. Men härom yppades en liflig tvist, mellan

drottningen å ena, och ständernas ombud å andra si-

dan. Kristina yttrade, alt påståendet om kronogod-

sens återkallande, vore ett ingrepp i hennes majesläts-

rällighelery ty hon förmente sig hafva laglig magi att

cfler behag borlgifva land och län, gods och gårdar.

Då inföll biskopen i Skara och sade rakt fram, atl

drottningen alldeles icke hade sådan magi, hvarken
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enligt lag eller häfd; ej heller enligt skäl, ty i sä"

dant fall skulle innan kort kronans inkomster snart

bero endast af ovissa tullar och acciser, och dess an-

seende således helt och hållit falla. Kristina afbröt:

Jag hoppas, alt ni icke är rätta målsmannen för

min krona och dess anseende ! Biskopen svarade

:

Gud bevare mig! Det menar jag visst icke. Bisko-

par, presler och l)orgerskap vidhöllo dock ofvannämude

sitt yrkande. Envisast voro böndernas ombud. De
sorlade och ropade j;:"ing efter annan och enhälligt,

att hennes majestät skulle återtaga godsen och låta

som förut sina fogdar uppbära deras afkastning. Men,

invände Kristina, fogdarna stjäla ofta bort en betydlig

del af denna slntsinkomsl. Bönderna {ortlbro ändock

med sitt ropande. Kristina återtog: jag kan ju icke

upphäfva mina egna ord, eller taga tillbaka mina eg-

na gåfvor? Dessutom skulle ett sådant försök medfö-

ra uppror i landet. Jug lofvar deremot på konungslig

ära alt noga bestämma, huru stor ulskyld hvarje ä-

bonde bör gifva, sä att adelsmännen icke skola få nå-

gon slags anledning att preja sina tinderlydande, M.n
allmogen ropade om igen : det hjelpcr ej: man gör

oss orätt, så länge vi lyda under adeln. Kristina ä-

tertog: men jag skall lUsätta så höga straff, att adeln

skall icke hädanefter våga göra eder något öfvervåld.

Bönderna svarade: det hjelpcr ej heller; ty när vi

klaga, så är domaren också en adelsman, och mellan

honom och den anklagade är det ej annat än: bror

och bror; och det vet enhvar, att det ej lönar mödan
inför den ena brödren anklaga den andra, Drottnin-

gen bad dem i sådana händelser klaga hos henne sjclf;

och försäkrade dem om allt möjligt bedskydd. Hon
utverkade slutligen ombudens löfte att uti deras svar

pTi likssalen icke vidröra filigan om kronogodsens aler-

kalhuide. Deremot förbehölio de sig alt fä uppsätta

ocli till henne lenma en skrifvelse, angående sä väl

nyssnämnde, säsom ock nägra andra vigliga ärenden.

LMoimingen cof sitt bifall härtill.
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Den 9 September voro alla slandema saniniankal-i

lade på rikssalen för att afgifva ofvaniiämnde svar.

Presteina höllo sitt löfte, och nämnde intet ord om
kronogodsen, Äfven bönderna vidrörde blott i förbi-

gående denna ömtåliga punkt. Men uti borgerskapets

utlåtande var derom mycket anfördt ; ock kunde man
på adelns anleten och åtbörder granneligen se, buru den
deröfver härmades. Den låt. också efter några dagar lill

drottningen inlemna en slags vederläggning af borgcr-

skapets på rikssalen gjorda framställning. Adeln an-

förde som sina förnämsta motskäl, alt de öfvcrklagade

puvklerna vore i lag och urminnes häfd sladfästade-^

att adelns friheter vore af kronan gifne, kunde derföre

blott af kronan, ej af medstånden återtagas; o. s. v.

Ofrälse-stånden arbetade emellertid träget på den
skrift, som diottniugen lofvat af dem emottaga. Scr-

skilda förslag dertill uppsattes af Terserus, af tvänne

andra presler samt at stadsskrifvaren Skunk. Den
sistnämdes blef anlaget

,
ytterligare utarbetadt och

slutligen af de Irenne ståndens ombud till drottnin-

gen den 8 October öfverlemnadt. Förmodligen önskade
hon, att de klagande ständerna skulle till yttermera

visso personligen underteckna skriften. Det skedde af

största antalet. Biskop Johannes Mattliia) jemte tre an-
dra biskoppar och några fa prester kunde likväl på
intet sätt förmås dertill.

De två svåraste punkterna, den ena om konunga-
ningtens inskränkning, den andra om kronogodsens åter-

kallande voro således visserligen icke afgjorda, men för

tillfället undanskjutna. Den uppväckta gäsningen fort-

for dock under återstoden af riksmötet. Oaktadt frågan

oni kronoi^odsen skulle i följe af ofvannämnde öfver-

cuskomnielse anses för tillfiillet nedlaggd, så fortsatte

dock höiiilerna sitt yrkande derpå, och detta tvärt emot
iMistiuas vilja och fiil hennes harm; till och med de
hotade öfvergifva riksdagen och resa hem, så fraiiit ej

nämnde <ieras anhållan beviljades ^). Hvarje stånd,

') Ik"uhiinx<l. Jcu i\ Oct. l'3öJ.
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och de ofrälse mest, prutade mot de begärda skatter-

na och fordrade hvar för sig lindring; sä att Axel

Oxenstjerna slutligen måste hjelpa drottningen alt ut-

verka deras hifall. Afven hade förslaget till riksdags-

beslutet blifvit uti kansliet uppsatt på sådant sätt, att

ofrälse stånden funno sig nödsakade detsamma öfverse

och ändra, förr äa det kunde underskrifvas. Kristina

bemödade sig emellertid på hvarjehanda sätt att stilla

gäsningen. Hon utgaf eu förklaring öfver förargelse-

klippan i adelsprivilegierna, nemligen stadgandet, atl

ingen vanbörding skulle i rikels ämbeten dragas adeln

öfver hufvudct. I äldre tider åsjftades med ordet van^

hövdingar ofrälse personer. Nu mera vågade man ej

påstå något sådant; och Kristina upprepade den redan

af förmj'ndarestyrelsen 1634gifna förklaringen: all den,

som är af ärliga föräldrar äkla född och sjelf om
dygd och ära sig bepilar, anlingcn han då är frälse

eller ofrälsc, må hvarken kallas vanbörding , ej heller

uteslulas från något stålens äreställe, hvartill han
gjort sig skicklig. Wanbördig deremot är den, vare

sig adel eller oadel, som genom lättja, odygd eller van-

heder sin redeiiga börd befläckar. Det var Salvins,

som uppsatte och kontrasignerade denna förklaring. At
den oroliga adeln lät Kristina genom landtmarskalkeu

gifva förhoppning om godt slut på riksdagen. Prester-

ua erhöllo för första gången formeligen bekräftade pri-

vilegier, hvarigenom der&s boställen och löner någorlunda

tryggades mot frälseherrarnas och andras tilltag. Bor-

gerskapet llck nedsättning i salt-tullen. Afven åt bön-

derna erböd drottningen serskilda privilegier, men vid

närmare granskning belunnos dessa af sådan egenskap,

att bondeståndet undanbad deras utfärdande och anhöll

att få hädanefter som hittills hålla sig vid Svea rikes

lag och jordabalk. De hugnades deremot med frihet

från utskrifning, och med eftergift af boskapsskatten

till nästa riksdag ; hvarförutan adels-
,

prest- och bor-

garestånden åtogo sig dubbel acsis för att lätta all-

mogens hörda. Frälseståndet serskildt uilaste sig in-
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hördes, att med skäl och billighet sina bönder handtera;

och om någon äeremot bröle, skulle de andre hjelpa till,

att en sådan måtte derföre blifva behörigen straffad *).

Ofrälseståndens fordringar och i synnerhet deras

till drottningen öfverlenmade inlaga hade emellertid lör-

anledt häftiga tvister inom rådet. Axel Oxenstjerna

uppsatte mot nämnde inlaga en slags vederläggning,

hvilken gillades af Jacob De la Gardie, Per Brahe m.
fl. ; hvaremot Herman Fleming , Salvius och Bengt

Skytte försvarade ofrälseståndens åtgerder -). Oxen-

stjerna lärer hafva segrat; ty vid riksdagens slut ingick

han på adelns vägnar till drottningen med en anhållan,

att de män, som på ofrälse ståndens sida fört djerf-

vaste språket, måtte blifva straffade; eller, då drott-

ningen ej ville lyssna härtill, att hon åtminstone borde

allvarligen uttala sitt ogillande af deras djerfhel, att

vilja föreskrifva sin regent, huru denne borde använda
kronogodsen. Men, ehuru Kristina sökte försoning med
adeln, ville hon hkväl icke efterkomma denna begäran.

Jag är, sade hon, satt till regent öfver så fattiga

som rikay och emedan det är en fri riksdag, så må
väl enhvar säga sina skäl ^). Man bör, sade hon vid

samma tid, så klappa det hvita barnet, att det svarta

dervid icke förgätes. I stället för förebråelse, yttrade

hon vid afskedet mycket beröm öfver ofrälse stånden

och öfver det utmärkta nit, som de för kronan och fä-

derneslandet hade under riksdagen ådagalaggt.

Utom ofvanstående förhandlingar blef också under

detta märkvärdiga riksmöte drottning Kristina krönt, och

åt pfaltsgrefven Karl Gustafs blifvande barn arfsrätt till

svenska kronan tillerkänd. Kröningen skola vi omtala

här nedanför; men öfverläggningarna om pfaltsgrefvens

arfsrätt framdeles uti berättelsen om konung Karl den

tionde Gustaf.

') Rådsprot. den 28 Oct. 1650.
') Riksark. RiksiagshandlinErar. Adelns beslut d. 8 Noy.
1 650.

'} S, st. d. 3o Oct. 165o.
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FEMTONDE KAPITLET.

DROTTNING IvRISTINAS KRÖNING.

Del var en allmän folktro, Mven bland högre

stånd, att den Sveriges regent. som kröntes i Stock-

holm, skulle blott en kort tid innehafva tronen. Man
ämnade derföre lata den tillstundande kröningen verk-

ställas i Uppsala, och befallning var gifven alt för så-

dant ändamål ställa slottet i ordning. Emellertid, ju

närmare man kom till högtiden, desto flere hinder upp-
stodo. Det var svårt, alt enkom för kröningens skull

draga hof, ständer och troppar från Stockholm till Upp-
sala, Sistnämnde lilla siad kunde ej heller lemna tillräck-

ligt utrymme for de menniskoskaror och för den njjckna

prakt, som tillämnades. Kröningen skulle nemligen firas

med ovanlig ståt och från Frankrike hade redan två

år förut en hop kostbara drägter och dylikt kram blif-

\it införskrifna. Drottningen beslöt derföre anställa

högtidligheten i Stockholm, och sedan ständerne bevil-

jat arfsrätt åt Karl Gustafs afkomlingar, återstodo inga

hinder mer. Den 14 October reste Kristina ut till

Jakobsdal ^), der hon stannade i två dagar hos riks-

marsken Jakob De la Gardie, hvilken under liden an-

ställde allehanda förlustelser. Första och sista dagen lät

han också för det ditströmmande folket rödt och hvitt

vin flöda från middagen till qvällen.

Till den 17 October utsattes det högtidliga intåget

i staden. Många förberedelser voro träflade för att

göra det så lysande som möjligt. Fyralio örlogsskepp

lågo på strömmen nedanför slottet. Trenne äreportar

voro uppförda, två af borgerskapet, den tredje och

dyrbaraste af rådet. Denna sistnämnde var visserligen

likasom dé andra af träd, men öfverdragen med duk

') lN"u Ulriks.lnl.
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och målad, sa att. den tycktes vara af sten. Pa den-

samma stodo afbildade de föi-nämsta segrar, som sven-

skarna under drottningens regering tillkämpat sig ; och

öfverst alla de vunna fanorna och segertecknen. Rådet,

ehuru missnöjdt med Kristina, nedlät sig dock till del

vanliga smickret å ämbetets vägnar. Kring bagen lästes

f'?'jande verser :

Ftrle paruni est, princeps, portani tibi stare patentem,

Postqvam virluti lol paluere turo.

Sed datur indicium, tibi pervia cuncta relinqui,

Tolius et populi corda patere tibi ^).

Pu en annan sida lästes: all rikets rådsherrar upp-

rest bågen såsom ett tecken af deras beredvilliga lyd-

nad, lacksamma sinne och djupa vördnad för sin

drollnings själsstorhel, fromhel, förstånd, mildhet och

lyckliga regcringsgåfvor. Hela triumfbågen säges hafva

kostat 16000 riksdaler.

Den utsatta dagen kom och blef ovanligt vacker;

nästan den första af sådan beskalfenliet under hela

liöslen.

Mellan klockan tvä och tre på eftermiddagen bör-

jade tåget. Det var s/l långt, att de främsta nära hun-

nit till slottet i Stockholm, innan de sista lemnat Ja-

kobsdal. Klockan half till sex på qvällen var det

ändteligen slutadt. I samma ögonblick, som drottningen

inträdde i sina rum, börjades kanonaden från flottan

och fästningen, h varvid 1800 skott aflossades. Sedan

följde ett stort gästabud, och derefter sent på natten

ett fyrverkeri, så likt, att krutröken stod som en tjock

dimma öfver hela staden. Detta var en Torsdag. Fre-

dagen och Lördagen användes på förberedelsen till krö-

ningen; under hvilken tid liflländska ständerna samt

') Se furstinna, för litet Jet är. att b'ott en port dig öppnas.

Då sä manja fuiiit öppnades pii ditt befäl.

Dock låt det vara e;i bild af ditt allt genoralränpando
snille,

Och att svenskarne.s Lru^t (jp[)na sijj alla för di^.
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gen ganska rika och dyrbara skiinker, såsom lyckönsk-

ningar vid detta högtidliga tillfälle. En rangtvist höll

på att förorsaka mycket obehag. De ansedda genera-

lerna Königsmarck, Wittenberg, PaikuII, Douglas m. fl.

hade låtit göra hig präktiga vagnar för att dermed
dellaga i kröningståget. Enligt då gällande ordning

ämnade man anvisa dem plats under riksråderna. Nämn-
de geneialer, hvilka i Tyskland befallt öfver stora hä-

rar, hela landskap och deras furstar och folk, ville ej

ställa sig under riksråden, bland hvilka åtskilliga icke

hade någon scrdeles betydenhet. Det var den stolte

Königsmarck, som i synnerhet härmades öfver sådant

tillbud. Då föreslogs, att dessa herrar skulle sitta bak-

länges i vagnarna hos de fem höga riksämbetsmännen;

hvarigenom de på sätt och vis finge plats framför

riksråden och n^ra vid drottningen. Men äfvon detta

var icke lill lags. Slutligen kom man öfverens, att ge-

neralerna skulle i tåget rida bredvid drottningens vagn,

och i kyrkan öfver henne uppbära tronhimmelen.

Söndagen den 20 October förrättades kröningen.

Tåget gick från slottet genom de förnämsta gatorna till

storkyrkan; predikan förrättades af Johannes Matthise,

kröningen af erkebiskopen Lena^us. På hemvägen åkte

drottningen uti en annan serdeles präktig triumfvagn,

bespänd med fyra hvita silfskodda hästar. Sedan gafs

på slottet en högtidlig måltid. Afven nere på torget

var en så kallad kröningsoxe uppsatt och gifven till

spillo, hvarjemte vin flöt ur flere springbrunnar. Fol-

ket drack så att slagsmål uppkommo och några perso-

ner dödades. På qväUen gafs ett fyrverkeri, som va-

rade till midnatt.

Andra dagen hölls äfven gästabud på slottet och

vin fortor alt rinna för folkhopen ; likaså tredje dagen,

på hvilken ständerna aflade sin trohetsed.

Femte dagen anställde prins Karl Gustaf en hög-

tidlighet, hvarvid förekömmo flere i Sverige förut osedda

uppfinningar, hvilka han medfört från Niirnberg. Först
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red Karl Gustaf sjelf i spetsen för sitt hofTolk, alla

klädda i romerska drägter, glimmande af guld och
silfver. Sedan följde menniskor, utst3'rda såsom skogsrån.

Derefter kommo, gående af sig sjelfva, först vaguar besatta

med underligt utklädda personer; sedan, ett stort berg,

på hvilket äfven sågos en hop qvinnor, sjungande och
spelande ; det sednare skulle föreställa berget Parnassus

med sånggudinnorna. Sist anställdes ringränning. Allt-

samraan varade från kl. half tio förmiddagen intill sena

mörkret.

Fjra dagar derefter anställde Wittenberg en stor

högtidlighet, hvarvid han lät afbränna ett serdeles präk-

tigt fyrverkeri, i form af ett slott. Elden dervid varade

.

i fulla tre timmar.

Fem dagar derefter höll grefve Magnus sitl gästa-

bud. På rännarebanan uppfördes allehanda skådespel

af djur, vagnar, vandrande berg m. m. ; och slutligen

fjratio ryttare, utklädda till Amazoner, hvilka erbödo

sig att mot hvem som haldst försvara det täcka kö-

nets ära.

Tre dagar derefter höll Gustaf Adolf Levrenhaupt

sitt upptåg likaledes på rännarebanan. Man såg der

komma inridande en morisk furste i spetsen för hela

sin svit, alla med svärtade ansigten och afrikanska dräg-

ter. Sedan framskred, banan utefter, ett skepp, hvilket

roddes af utklädda sjötroll ; vidare ett af sig sjelf gå-

ende brinnande berg, på hvilket suto personer, som
uppförde musik ; sedermera två elefantskepnader, hvil-

ka drogo en stor vagn, hvari suto några bergtroll,

sysselsatta med smide. Den moriske konungen utma-
nade svenska riddarna till tapperhetsprof, och högtiden

slutades med ringränning.

Två dagar derefter gaf drottningen åt ständerna en

stor afskedsmåltid , sora varade till kl. 3 på mor-
gonen.

Fyra dagar derefter höll general Wachtmeister ett

upptåg på rännarebanan. Der föreställdes flere af forn-

Fryxells Ber. IX. 5
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tidens ryktbaraste nrån, enhvar åtföljd af en utklädd

person, sora skulle föresfålla den djgd, genom bvilken

hjelten naesl utmärkt sig. För öfrigt sågos der kame-
ler och verkliga morianer; vidare en annan upplaga af

berget Parnassus, vandrande af sig sjelft; ytterligare en

vagu, hvari ungdomen och döden suto midt emot hvar-

andra ; slutligen företogs ringränning, hvilken varade till

mörkret.

Dagen deipå lät drottningen anställa djurfäktning

mellan hästar, räfvar, en björn, en buffeloxe och ett

lejon ; hvilket allt varade till sena qvällen. Det grym-
ma skådespelet förnyades inom dessa veckorna tre el-

ler fyra gånger.

Dagen derpå gaf Torstensson ett stort gästabud åt

hela hofvet.

Sex dagar derefter var åter stort kalas och fyr-

verkeri, troligen på Ludvig de Geers bekostnad.

Två veckor derefter eller på drottningens födelse-

dag lät prins Karl Gustaf, i Sparrens hus på riddar-

holmen, anställa en ovanligt lysande högtid. Taket i

matsalen var flätadt med granris och dereraellan full-

hängdt med citroner, pomeranser och allehanda fruk-

ter. Måltiden räckte från afton till midnatt. Sedan

afbrändes på vattnet derulanför ett fyrverkeri, som va-

rade i tre timmar. Derpå gafs en ballet, hvari upp-
trädde en hop förklädda personer. Sedan följde van-

liga dansar. Först kl. 7 om morgonen for drottnin-

gen hem. För folkhoparna på gatan hade vin runnit

hela natten.

Annandag jul hade Torstenson åter ett stort ga-

stabud för hofvet, hvarförutan under dessa veckor åt-

skilliga adeliga bröUopp blefvo på slottet firade. Utom
dessa större högtidligheter fortgingo regelbundet uti de

förnämare husen mindre bjudningar med dans nästan

hvarenda afton. Vid sådana tillfällen var det vanligt,

att man efter dansens slut lemnade en blomqvast åt

deu bland gästerna, hos hvilken sällskapet önskade nä-
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sta afton infinna sig, och naturligtvis vågade ingen va-

ra su oartig och undandraga sig förtroendet ^).

Kristina ämnade uppföra en ballet, kallad den Iri-

umferandc parnassus. Den var bestämd först till hen-

nes kröning, sedan till hennes födelsedag. Men som
detta uppträde skulle blifva ovanligt stort, beslående af

ej mindre än 80 personer, kunde man ej till dess hin-

na anskaffa drägter och annat tillbehör. Andtligen den

9 Januari blef baletten gifven, och straxt derpå åter-

upprepad. Uti nära ett hälft år hade man beredt sig

derpå; men fick ändå den harmen, att blott få af uskå-

darne förstodo, hvad med sinnebilderna och med allt-

sammans menades. Dessutom inföll båda gångerna en så

stark köld, att flera personer förkyldes, deribland gam-
la Ebba Brahe, samt Lenart Torslensons grefvinna ; till

och med drottning Kristina sjelf ådrog sig en släng af

snufva och bröstverk.

Några dagar derefter gaf prins Karl Gustaf en ly-

sande afskedshögtid, och lemnade sedan staden.

Den 26 Januari gjorde portugisiska sändebudet ett

stort gästabud ; och dagen derpå likaledes Arvid "VVit-

tenberg, hvarvid också denna gången ett fyrverkeri af-

brändes.

Andra dagen derefter reste drottningen från staden

och bevistade Karl Karlsson Gyllenhjelms begrafning i

Strengnäs. Derpå for hon till Gripsholra och sedan till

Ekholmen. På förra stället lät prins Karl Gustaf, på,

det andra grefve Magnus för hennes nöje tillställa flere

luslbarheter. Sedan logs vägen till Uppsala, hvarest li-

kaledes högtider och derjemte lärda öfningar blefvo till

drottningens förströelse anställda. Denna resa medtog
nästan hela Februari månad.

En så dyrbar och praktfull kröning hade Sverge

aldrig tillförene sett. Den väckte lika mycket både

uppseende och tadel, som Erik den fjortondes på sia

tid. Till delta och dylikt statens slöseri, kommo de

') De la Gärd. Joh. Ekebl. href 1650,
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bortkastade stora summor. Man talade allmänt om
detta öfverdådiga lefnadssätt och jämförde det med till-

Ståndet i landet, hvarest genom fortfarande missvext

folket flerestädes var nära hungersdöden. Man erinra-

de sig det deltagande, som drottningen under förra och

i sjnnerhet under sista riksdagen visat för folkets nöd,

hennes löften att till allmänt bästa använda statsinkom-

sterna ; och följden af denna jemnförelse blef icke för-

delaktig.

Vi hafva här med någon utförlighet berättat of-

vangtående fester för att sålnnda gifva en föreställning

om tidens lustbarheter, och i synnerhet om lefnadssät-

tet vid Kristinas hofj ehuru dervid bör nämnas, att

denna tidpunkt var en bland de mest stormande.

För öfrigt märkas , att ingen af Oxenstjernska

partiet, och att i allmänhet endast några få anseddare

män hafva som tillställare^ deltagit i det vilda hoflef-

vernet. Riksmarskalken Ake Natt och Dag säges till

och med af missnöje med detsamma hafva lemnat sin

tjenst. Kail Gustaf, som af drottningen nyss erhållit

först anbud sedan löfte om svenska kronan, måste af

erkänsla och iörsigtighet rätta sig efter hennes böjelse
j

men så snart möjligt var, drog han sig undan till still-

heten på det aflägsna Borgholm *).

») De la Gärd. Ekebi T. 1. brefven i Not., Dec. 1650,
Jan. Febr. iG5i.
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SEXTONDE KAPITLET.:

KRISTINAS UPPFÖRANDE UNDER ARET 1651.

På långliga tider hade uti Sverge icke varit en sä

orolig riksdag, som den af år 1G50; och sällan hade

så högljudda, till en del så rättmätiga klagomål blifvit

uttalade. Drottningen hade med ovederläggliga skäl

blifvit öfvertjgad om de många och stora missbruken
j

och hon hade i följd dcraf visat benägenhet för deras

afskafiande. Man väntade derföre ock med rätta, att

efter riksdagens slut finna uti regeringen en ny anda,

utmärkt af ordning, sparsamhet och alseende på rikets

och undersåtarues tömda tillgångar.

Man fanu sig bedragen. De praktfulla holFester-

ua fortforo, till och med ökades, och detta medan stän-

derna ännu voro församlade. Stora penningesummor

blefvo på sådant sätt bortslösade. Man beräknade t.

ex , att den omtalade baletten, den triun)ferande par-

nassus, kostade 30,000 ecus , oberäknadt all tidspil-

lan. Sedan kommo resorna och gästabuden på landet,

och fram på sommaren tillställdes åter en hop högtid-

ligheter ; ibland annat på Jviistinadagen en stor ring-

ränning, der man utdelade priser af ej mindre än

1,000 riksdalers värde. Under Juni och Juli månader

höllos på hofvet eller bland dess herrar gästabud nä-

stan hvarenda dag ^).

Drottningens gränslösa frikostighet flödade oförmin-

skad. Se här några exempel, blolt få bland måuga! I Mars

skänkte hon åt staden Augsburg 5,000 r:dr till uppförande

af en luthersk; kyrka. At Kurpfalts eftergaf hon vid sam-
ma lid 61,000 gyllen, d. v. s., hälften af hvad nämn-

') De la Gärd. Ekebl. brcf. T, i d. 12 Jun. 28 och sy
Jul. i65i.
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de land skulle enligt westfaliska freden al Svergc be-

tala. Portugisiska sekreteraren IMaceclo, hvilken i April

Llef af drottningen med hemliga uppdrag skickad till

Italien, erhöll en guldkedja om 1,000 dukater och

dessutom 2,000 dukater i respengar. Bocclerus, som en-

dast två år varit anstidld i Svcrges tjenst fick vid afskedet

en guldkedja om 200 dukater, dessutom 4,000 riksdaler i

handom, samt underhållsbref på 800 riksdaler årligen.

Vid samma tid resle afven Salmasius, hvilken knappt

ett år varit i Sverge ; han fick utom andra gåfvor af-

ven ett underhållsbref på 4,000 livi-es årligen. På

samma gång for Freinshemius, hvilken också hlef med
ytterlig frikostighet belönad. I .luni afreste också fran-

syska sändebudet Chanut. Kristina gaf vid afskedet

åt honom sjelf en guldkedja af 1,000 dukater, samt en

silfverservis för 8,000 riksdaler; åt hans fru ett smyc-
ke för 8,000 riksdaler; åt h vardera af de tre sönerna

en guldkedja af hundra dukater ; åt hvar och en af

hans följeslagare en mindre guldkedja med drottningens

porträtt. — Genom Sverge reste vid samma tid S:t

Amant, en medelmåttig fransvsk versmakare, i synner-

het utmärkt för oanständigheten i sina skrifter. I Frank-

rike blef han föraktad. Krislina skänkte honom en

kedja om 300 dukater, en pung med 1,000 blanka

dukater, samt ett underhållsbref på 1,000 r:dr årligen.

Man väntade indragningar uti hof- och riks-staten

till lättnad för de skattdragande. I början af 1651
blef också hofbctjeningen förminskad. En hop trum-

petare och pukslagare, tolf holjunkare och alla kam-
marherrarna utom tre afskedades; och likväl minskades

lönen lör de qvarstannande ^). Denna besparing var

dock ringa och kanske blott för sken skull vidtagen
;

ty på andra hall ökades utgifterna i ojemnförligt högre

grad. Del löreskrifna antalet af riksråd var tjugufeni.

Af sparsamliet eller för att lerana drottningen friare

val, liade lörmyndareslvrelsen låtit flere platser slå obe-

satta; så alt, när Kristina sjelf tillträdde regeringen

') De la Gärd. EUbl. bref. i d. 8, 15, aO Jan. 165!.
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fuimos i Ijenst endast tjugu. I början af "nr 1651 ha-

de deras antal redan blifvit ökadt till 29 ocli uti April

samma nr lade Krislina, det oaktadt, 8 nya dertill, så att

antalet uppgick till 37; med icke ringa tungn för stats-

verket. Den skänitfinde hofjunkaren Ekehlad anmärkte
,

att Svcrge bör numera icke pa länge blifva rådlösl.

Under riksdagen hade ständerna klagat öfver mäng-
den af adel och öfver dess forläningar. Kristina hade

hört och äfven till en del gillat dessa yttranden, samt

sjelf visat missnöje med nämnde ständ. I fullkomlig

motsats till allt detta företog hon sig att året efter riks-

dagen upphöja en mängd personer uti adeligt, friherr-

ligt eller grefveligt stånd och att liingt mer än de

knappa tillgångarna och någon slags förnuftig beräkning

inedgåfvo , begåfva dem med gods och forläningar.

Redan under riksdagen tillskapades fyra och tjugu nya
adeliga stammar; efter riksdagen och till slutet af 1651
ytteiligare 34 dylika. Före 1651 funnos inom riket 12
iriberrliga ätter. Endast under sistnämnde år upphöj-

de Kristina till sådant stånd icke mindre än 18 ser-

skilde slägler, bland hvilka hvar och en borde af kro-

nan erhålla sitt friherreskap. Somliga fingo ganska be-

tydliga. Så bekom Paiknll åttatiotvå och von der Linde

etthundradefyrlioett mantal. Andra erhöllo hela sock-

nar, och stundom de bästa. Så bekommo Flemingar-

na Libelilz, Liljehökarna Nerpis och Soop Limingo för-

samlingar. — Före 1651 funnos blott sju grefliga slag-

ter i riket. Den 26 Mars sistnämnde år upphöjde
Kristina i grefveligt stånd, på en gång sju andrå ser-

skilda slägter; och längre fram pä året den åttonde.

Dessa erhöllo grefskaper kanske någon gång mer efter

gunslen än förtjensten, dock alltid väl tilltagna. Den
redlige riksdrotsen Gabriel Gustafsson Oxenstjernas barn,

rikskanslerens brorsbarn, Johan Baners son, och Karl

Gustaf Wrangel anhängare af Oxenstjernska partiet fin-

go sina grefskap i Kexholms län inemot ryska gränsen,

Gustaf Horn, fick Björneborgs kungs- och ladugård,

samt 231 hela mantal. Königsmark, af drottningens
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parti, upphöjdes på en gång till friherre och grefve

samt erhöll friherreskap i Wermland och dertill den nu
utgångna Stureättens rika grefskap, Stegeholm, beläget i

Småland. Gabriel Bengtson Oxenstjerna, hvilken var

minst utmärkt bland riksdagsförmyndarne af detta namn
och ej heller älskad af rikskansleren, bekom finska

socknarna Mustasaaii , Stor- och Lillkjro, utgöran-

de tillsammans minst 500 hela hemman och med år-

lig inkomst af 13,000 daler i silfver. Fi-edrik Sten-

bock, den gamle öfversten för Smålands rjttare, fick

Seglora socken, bestående af 72 hela hemman, samt

Roosarnas fordna grefskap Bogesund. Förut hade Kri-

stina vid åtskilliga tillfållen begåfvat honom med Kungs-

lena by samt 144 hela hemman, beläget det mesta i

Westergötland ; efter hans död förökade hon gref-

skapet ytterligare med G4 hela hemman uti Halland.

I September under sjelfva riksdagen 1650, och Stän-

dernas närvaro och klagomål oaktade
,

gaf Kristina

åt Per Brahe ett friherreskap, bestående af socknarna

Kuopio, Idensalmi, Sotkamo, Paldamo, Pielis, Ulo och

Salo i Finnland, tillsammans innehållande nära 1,500

hemman och derjemtc Kajanabergs slott. Som orsak till

denna frikostighet förebars, att när alten af Erik den fjor-

tonde upphöjdes på en gång från adelig till grefvelig

värdighet, erhöll den endast grefskap, men intet fri-

herrskap, hvilken så kallade orättvisa, Kristina nu ville

på ofvannämnde sätt godtgöra. Hon hade dock redan

1645 till förbättring på grefskapet Wisingsborg ansla-

git de fyra socknarna Olmestad, Haufrida, Wireda och

Adelöf, utgörande 143 hemman.
Ar 1651 gjorde drottningen dessutom begynnelsen

med att i Sverige återinföra en ännu högre värdighet,

i det hon utnämnde pfaltsgrefven Johan Kasimir till

hertig öfver Stegeborgs län. Vid sonen Adolf Johans

död år 1689 utgick denna hertigliga värdighet.

Som frän alla dessa adelsgårdar, friherre- och gref-

skaper utskylderna skulle hädanefter tillfalla deras in-

nehafvare och icke kronan, så är klart, att denna sed-
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nares inkoins'er derigenom ledo en ulomordcntligt kän-

bar och beständig afkortning. Förlusten ökades än me-
ra. Vi bafva redan berättat, huru Axel Oxenstjerna

och förmjndareregeringen motarbetade grefvarnas och

friherrarna? stegrade anspråk, och lyckades under sin

tid återhcålla dem. Redan tre dagar efter anträdet till

regeringen beviljade Kristina, att grefve- och friherr-

skapen skulle i skatteväg hafva samma friheter, som
frälsehemman. Likväl voro grefvarne icke nöjda. Med
Magnus Gabriel De la Gardie i spetsen begärde de än

större fördelar ; och icke fullt tre månader efter slutet

af 1650 års riksdag beviljade Kristina dem flere såda-

na; t. ex. l:o grefven var förut inom sitt grefskap

domare i härads- och lagmansrätt; dock hade han ej

magt att gifva nåd för grofva, så kallade edsöresbrott;

gjordes det, skulle han för lifstiden mista alla sakören

inom grefskapet. Denna bestraffning syntes grefvarna

sträng och neslig. Kristina medgaf derföre, att den

grefve, som dagligen benådade edsöresbrott, skulle för-

sta gången endast varnas; förnyades felet, skulle han

straffas, men äfven då endast efter omständigheterna,

2: o Sedan mål, vädjade från grefven, blifvit i hofrät-

ten afdömda, hade detta ämbetsverk brukat tillskrifva

landshöfdingarna om verkställigheten af domen. Sådant

blef nu af Kristina förbudet, Grefven sjelf skulle hä-

danefter äga verkställa alla domar öfver personer inom
hans grefskap. Härigenom förintades hofrättens infly-

tande, och grefven blef enväldig. 3:o Grefvarne ägde

förut rättighet att bygga städer i sina grefskap. Kri-

stina beviljade nu. för sådana anläggningar till det för-

sta 10 års skattefrihet; sedan skulle af lilla tullen kro-

nan erhålla blott ena, grefven andra hälften ; af acciscn

kronan, staden och grefven hvar sin tredjedel; och på
det ingenting måtte härvid för grefven undansnillas, til-

läts honom att sjelf utnämna tullnärerna. Grefvestä-

dernas borgare fiugo äfven rättighet hålla egna mark-

nader och bevista andras. 4:o För alla bergverk, upp-

tagna inom grefskapet,! hade grefvarna hittills rustat en
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häst och karl för hvarje 700 marks ränta. Nu med-
gaf Kristina dem samma fördel som gamla frälset, nem-
ligen alt åt kronan erlägga blott ^^q af verkets afkast-

ning. 5:o När en grefve förut blifvit fälld, till liög-

mälsbrott, indrogs grefskapet till kronan. Nu medgaf
Kristina, att slägten finge behålla grefskapet och alt

den sakfällde blott för sin person förverkat rätligheteu

derlill o. s. v.

Hvad som mycket oroade sinnena var också den
allmänt gjorda anmärkningen, att drottningen visade mer
och mer likgilltigbet för regeringsärenderna och öfver-

lemnade deras gång åt slump eller gunstlingar. Unga
grefve Magnus hade återigen fått sig upplåtna rum pä
sjelfva slottet och var i åtnjutande af hennes oinskränk-

ta förtroende. Han utdelade nästan alla sysslor och

uådebevisningar ; hans rum voro belägrade af sökande

;

Lan sjelf af smicker i ansigtet, afund och förtal på.

ryggen. Arenderna gingo i största oordning. Gunst
gaf orimliga befordringar. Den för tillfället gynnade
plältsgrefven Adolf Johan, en tjugutvåårig, oerfaren och
föga duglig yngling, utnämndes till generalguvernör öf-

ver vestra landskapen d. v. s. till den store Torstens-

.scins efterträdare. Mulor gåfvo än orimligare fördelar.

Falska förläningsbref på gods och gårdar blefvo med
efterbärmande af Kristinas handskrift utfärdade och
sålda. En sekreterare blef om sådant bedrägeri öfver-

tevist och afrältad. Vid andra tillfällen företog sig

Kristina, att åt unga presler utfärda framtidsbref på
sådana pastorater, som ännu ej voro lediga, hvilket

missbruk gick så långt, alt prestesländet under riks-

dagen följande år deröfver anförde klagomål, då Kri-

stina måste lofva, att sådant aldrig mer tillåta. Ulan-

för Stralsund lät hon inriitta en olaglig tull. Stads-

folket, anfördt af sina borgmästare, nära nog i uppror,

lade genast ned all handel ; och Kristina måste laga

sina ord och sin tull tillbaka.

På slöseriet följde som vanligt fattigdom i spåren.

Under sommaren 1651 klagades, att mången gång fann$
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ej en enda st)'fver i skattkammaren. Hvad man kun-

de hopskrapa, kastades i stora summor på bortre-

sande lärda, hvilka i sina skrifter skulle kring Europa
utbasuna Kristinas beröm. iiur hemma var allting nä-

ra att för penningebrist afstanna. Kristinas eget hof-

folk kunde ej utbekomma sin lön. Krigs- och sjö-

niagten saknade medol till underhåll. Man kunde ej

mer uppleta hiherrskap åt alla de nybakade baroner-

na; utan flere af dem måste nöja sig med framtidsbref

på nästa, genom utdöendet af någon slägt, lediga friherr-

skap. En beskickniug skulle afgå till Lybeck för att

imderhandla med polackarna ; men penningar saknades;

och grefve Magnus ville derföre ej deltaga deri. Vecka
efter vecka måste man under allehanda förevändnin-

gar uppskjuta afresan. Andtligen lyckades det att af

Wittenberg erhålla till låns 15,000 riksdaler; dock en-

dast mot pant af tullinkomsterna i Stockholm.

Flere samtida författare säga, att det var egentli-

gen från året 1651, som Krislina och hennes regering

blfcfvo ett föremål för svenskarnes ovilja och förakt.

Det kunde ej annorlunda ske. Hennes åtgerder under
och efter riksdagen stodo till hvarandra uti den mest
skärande motsats. Hon hade visat deltagande för fol-

kets nöd; men fortsatte likväl, och till med ökade sin

öfverdådiga och kostsamma hoflefnad. Hon hade )of-

vat folket lindring i dess bördor; men fortfor sjelf att

med slöseri göra nya skatter nödvändiga. Hon hade
talat mot adelns öfvervälde och tryckande privilegier,

hon hade sjelf tillåtit ofrälsestånden uppsätta och fram-
lemna den ryktbara skriften mot kronogodsens afytt-

randej men knappt var riksdagen slut, förrän hon åter

bortgaf flere tusende krono- eller skattehemman, och
mer än fördubblade antalet af de för krona och medständer
tryckande grefve- och friherreskaperna samt dessutom än
mera utvidgade deras företrädesrättigheter. Allt detta kun-
de ej betraktas annorlunda än som det grymmaste gäckeri

mot ofrälsestånden. Också utbredde sig hastigt ett

doft men hotande missnöje öfver hela landet ;j till och
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med bland adela. Den härmades öfver de uppträden,

hvartill Kristina under 1649 och 1650 års riksdagar

äggat ofrälseständen. Nådebevisningarna året 1651 vo-

ro så orimhgt tilltagna, att tacksamheten för desamma
blandades med farhåga för deras bestånd och med
åtlöje öfver deras omåttlighet. Gamla adelu såg

dessutom ogerna bredvid si^ på grefve- och friher-

,

rebänkarna en så stor skara uppkomlingar. Rå-
det var raissnöjdt öfver såväl de besynnerliga åtgärder-

na, som öfver det egenmägtiga sätt, hvarpå Kristma

dref dera igenom. Nästan alla de äldre rådsherrarna

drogo sig undan till landet. De anställde visserligen

inga sammansvärjningar ; men de talade med sina gran-

nar om drottningens underliga uppförande, om rikets

olyckliga tillstånd, och från dem och från riksdagsmän-

nja spridda sig missnöjet ökadt, och underrättelserna

stympade, förvända och det vanUgtvis till det värsta.

Man tyckte sig finna, a^ Kristina efter kröningen mer
än förut inlät sig uti en mängd besynnerliga till och

raed orimliga företag. Det var derföre ett ganska all-

mänt och af många trodt rykte, att hon under vistan-

det på Jakobsdal blifvit af Ebba Brahe medelst en troll-

dryck förhäxad.

Den enda, som bland de äldre rådsherrarna stan-

nade vid drottningens sida var Axel Oxenstjerna. Med
sin vanliga flit genomgick han räknekammarens hand-

lingar och utarbetade ett vidlyftigt sammandrag derur

;

samt ett förslag att ordna riksstaten ; förspilld möda,
under det fortgående slöseriet, den ökade oordningen i

alla andra vägar ! Han deltog också numera beständigt

uti rådets öfverläggningar och talade stundom emot
drottningens åtgerder samt föreslog andra medel; dock

säger en samtida författare, såg man på honom, att

han gjorde det mera för alt fylla sin pligt motifäder-

neslandet, än i hopp alt dermed någonting uträtta.

Man undrade^ att ej han liksom de andra drog sig till lan-

det; och man gissade på egennyttiga beräkningar.^ Det är

en föga grundad beskyllning. Väl är det möjligt, till|och

med troligt, att den gamle smickrades af tecknen till drott-
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ningens återvändande förtroende. Detta utgjorde dock
visserligen icke förnämsta driffjcdern till hans uppfö-

rande. För honom var Kristina ocksä nu den store

Gustaf Adolfs dotter, det barn, som hans konungsliga

vän med faders ömhet och broders förtroende lemnat
i hansvärd; Sverge, det älskade fädernesland, för hvars

sällhet och lycka han med exempellös trohet, ihärdig-

het och framgång, offrat ungdomens, mannaarens och
fdderdomens krafter. Nu då allt hotade med olycka

och förstöring, kunde han ej förmå sig att öfvergifva

den förvillade styrmannen, det hotade riksskeppet. I

denna farans stund ville han ej genom sin bortgång,

gifva tecknet, det allt vore förloradt, tecknet till all*

män upplösning. Han stod fast, med glömska af

lidna oförrätter, med minne af sina löften åt den store

konungen, och med tanken orubbligt fästad på det äl-

skade fäd<;rneslandets väl.

SJUTTONDi; KAPITLET.

KRISTINAS FÖRSTA FÖRSÖK ATT NEDLÄGGA
REGERINGEN.

Hvarje uppmärksam betraktare förvånades öfyer

drottningens besynnerliga uppförande. Redan i sig sjelf

var hennes ställning ganska kinkig 5 och likväl inveck-

lade hon sig oupphörligt i än flere svårigheter. Huru
skulle tvisten mellan frälse och ofrälseslånden slutas? Huru
skulle nödiga statsmedel anskaffas? Slutligen, huru och
med hvad språk skulle hon sjelf vid nästa riksdag kun-
na möta de gäckade ofrälsestånden? Allt frågor, på
hvilka intet rimligt svar fanns eller kunde finnas. Fle-

re bland de skarpsinnigare anade dock, att drottningen

hade inom sig någon serdeles utväg i beredskap; och
en och annan gissade redan nu, att hon ämnade ned-
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lägga regerin^'en och sålunda rädda åtminstone sin egen

person undan faran af den hotande stormen.

.Sä var det äfven. Enligt egen uppgift har drott-

ningen ända frfin är 1646 inom sig öfvertänkt och mer
och mer omfattat detta förslag. Orsakerna torde från

början förnämligast böra sökas uti nygirighet, fåfänga

och en falsk lefnadsvishet. Hon lockades ju längre

desto mer af praktfulla beskrifningar, öfver södra län-

dernas blidare luft, härligare natur och lysande konst-

verk, saml öfver det behagliga umgänge, den bildning

och vetenskaplighet, som der öfver allt mötte. I följe

af dessa föreställningar, och kanske med intryck af

modrens klagovisor, tyckte Kristina snart, att 5verge

var till luftstreck ett Lappland, till bildning ett Barbari,

i båda hänseenden odrägligt. Till nygirigheten kom få-

fänga och den af många slag. Hittills af alla beundrad

och firad som ett underverk, önskade hon att äf-

ven i större kretsar, få visa sina egenskaper och från alla

munnar, i alla land skörda ära och loford. Sjelfva

tronafsägelsen stod i sammanhang med dessa känslor.

En så ovanlig handling skulle öfverallt väcka beundran

för den unga qvinna, hvilken efler en lysande rege-

ring frivilligt nedsteg från tronen och föraktade det,

som utgjorde högsta svftet för andra menniskors sfräf-

vande; hennes namn skulle derigenom så nu, som i all

framtid, blifva föremålet för menniskosläglets beundran.

Slutligen tyckes det, som hon hyst egna föreställningar

om menniskans sauna värde. Hon ansåg neml. högre

och ädlare att lefva för konster och vettenskaper, än

att arbeta för sina undersåtares bästa; mera ärofullt att

förakta och nedlägga kronan, än alt bära den och alla

dess bekymmer.

Olvanuämnde orsaker tyckas egentligen hafva va-

rit de första, de som ursprungligen lågo uti drottnin-

gens lynne och åsigter. Längre fram kommo andra,

förorsakade af sednare anledningar. Hon begynte snart

ledsna vid de många och enformiga regeringsgöromålen,

hvilka fordra mycken tid och trägen uppmärksamhet

;
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men likväl väcka föga uppseende och lemna blott en

knapp och långsamt mognande skörd af ära, och äfven

denna ofta förbisedd , förtjdd eller förnekad. Sådan
sysselsättning var ej i längden passande för Kristinas

lifliga sinne och hetsiga äregirighet. Snart längtade hon
derifrån till vitterhetens och de fria konsternas lysande

verld, till qvickhetens lekar, till vettenskapernas djupa

forskningar och förvånande upptäckter. Vidare, oak-

tadt all cgenkärlek, kunde hon likväl icke för sig sjelf

helt och hålles dölja de gjorda felstegen, rikets och

hennes egen vådliga ställning, ständernas missnöje emot
hvarandra och mot henne sjelf, rikets tömda skatt-

kammare samt omöjligheten att fortsätta det lysande

lefnadssätt, hon så mycket älskade och hittills fört;

— slutligen omöjligheten att reda sig ur alla dessa

svårigheter. — Några hafva påstått, att Kristina ned-

lade kronan och reste till Italien derföre, att hon an-

tagit katolska läran, och således ej kunde stanna i

Sverge. Oss synes motsatsen sannolikare, neml. att

hon antagit katolska läran förnämligast för att fa obe-

hindradt upjjehålla sig uti söderns rikare länder.

Att beslutet om tronafsägelseu varit hos Kristina

både gammalt och tast rotadt, deroni vittnar hennes if-

riga bemödande för pfaltsgrefven Karl Gustaf; nemli-

gen att få honom utnämnd, först 1648 till generalissi-

nius för svenska härarna, sedan 1649 till efterträdare;

slutligen att 1650 åt hans blifvande barn få tillerkänd arfs-

rätt till svenska kronan. Genom att sålunda framdra-

ga sin farligaste niedtäflare så väl till riket som till fol-

kets bevågenhet, hade Kristina begått en ändamålslös,

en ganska vådlig oförsigtighet; så framt ej afsigten re-

dan då varit att åt honom med det första öfverlemna

regeringen. Orsakerna till valet af pfaltsgrefvens per-

son voro flere, barndomsvänskap för honom sjelf, öf-

vertygelsen om hans duglighet att till Sverges lycka fö-

ra statsrodret; öfvertygelsen att kunna påräkna en be-

stämdare och mera pålitlig erkänsla af honom, och i

allmänhet af en enda person och af dess slägt, än afri-
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na uadersätare bestämma tronföljaren. Härtill kom den
grundade fruktan alt ej utan fara kunna förbigPi en man
med Karl Gustafs arfsanspråk, egenskaper och lolks-

kärlek. Slutligen med enväldiga tänkesätt i hufvudet

och ined kouungablod i ådrorna, hjste Kristina mycken
obenägenhet mot de republikanska åsikter, hvilka ock-

så inom Sverge framskymtade. Genom Karl Gustafs

personlighet, hans slägtförbindelse med kungahuset, hans

ynnest hos folket och igenom att i förväg skaffa honom
arfsrätt till kronan, ville Kristina förekomma alla för-

sök att vid hennes afgång inskränka eller måhända af-

skaffa konungamagten. Hvilken ock orsaken var, Sver-

ge är dock i alla händelser skyldigt Kristina tacksam-

het för valet af en sådan tronföljare. Men att hon, ef-

ter fattadt beslut om afsägelse och efterträdare, likväl

i flere år stannade qvar och för sina nöjen eller nyc-
ker utsög rikets krafter, och slutligen åt Karl Gustaf

öfverleranade Sverges krona, först sedan alla dess ro-

sor voro afplockade och taggar ditsatta i stället ; allt

detta, säga vi, förminskar, nästan utplanar hennes rät-

tighet till erkänsla så väl af Karl Gustaf som af Sverge.

Våren 1651, omedelbart efter de öfverdrifna ul-

nämningarne till grefvar, friherrar och riksråd, började

Kristina förbereda sin afsägelse. Hon beslöt en resa

till Gottland och Oland. De bättre underrättade gis-

sade, att, emedan dessa öar voro omtalade för ett be-

hagligare luftstreck, hade' Krislina i förslag att välja

dem till boning efter afsägelsen och ville af sådan or-

sak i förväg bese dem. Resan gick ej i verkställighet

men man anmärkte åtskilliga andra tecken. Drottnin-

gen lät t. ex. borttaga Wasavapnet ur rikssigillet. Sam-
ma vapen var också med stenar inlaggdt på inre slotts-

borggården ; Kristina lät äfven här borttaga denna sin-

nebild ; det kungliga vapnet, sade hon, borde ej tram-

pas under fötterna; andra uttydde det som ett förebud,

alt Wasaslägten skulle nu försvinna från Sverges ri-

ke och ur Sverges konungaborg. Man fastade si^ äf-
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ven vid det egna förhållandet, atl drollniugen började

filer smickra Axel Oxenstjerna och hans parti, likasom

hon önskat försoning med alla sina föna ovänner.

Märkvärdigt är att svenskar, som detta år reste uti Ita-

lien, der hörde omtalas, att hon redan följande året

väntades till nämnde land. Således hade, förmodligen

från Rom, ryktet om hennes tillkommande tros- och

Ironafsägelse blifvit utspridt.

Fransyska sändebudet Chanut var den förste, åt

hvilken Krislina gaf förtroende om sin föresats. Han
afrådde ifrigt och med alla möjliga skäl ; men utan

framgång. Han fick från sitt hof befallning att ytter-

ligare afräda och gjorde det ; men måste slutligen låtsa sig

öfvertygad, för att ej stöta drottningen för hufvudet.

I början af Juni 1651 under en resa till Nyköping
uppenbarade hon för Karl Gustaf sitt beslut. Prinsen

misstänkte någon list, något försök att sätta hans äre-

lystnad pä prof. Han insåg, huru svårt det skulle

blifva att mottaga det utarmade riket med inkomster-

na än mera förminskade genom det underhåll, Kristina

naturligtvis skulle förbehålla sig. Han fruktade också

å hennes sida framlida ånger, eller framtida giftermål

och deraf uppkommande tvister och nya anspråk ; be-

Iviflade också att hon ville afsäga sig regeringen helt

och hållet, och en delad magt skulle snart medföra

oenighet. Af dessa skäl vägrade prinsen och bad en-
träget, att drottningen måtte bibehålla styrelsen. Denna
hans bön var dock förgäfves, ty kort dercfter berätta-

de hon för Axel Oxenstjerna och Jakob De la Gardie

sin föresats, och uppdrog åt dem att skriftligen bedja

Karl Gustaf skynda till hufvudstaden för alt mottaga

regeringen. Men prinsen hade samma betänkligheter

och gaf samma svar, som förut, hvarjemnte han bad
bemälte herrar på allt möjligt sätt öfvertala drottnin-

gen alt qvarblifva vid styrelsen. Uti serskildt bref till

henne sjelf förde han samma språk, försäkrade om
orubblig trohet och lydnad; bad Gud, alt drottningen
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iche målle förlröUas vid regeringen, och alt hennes

lifslid målle blifva sa lång som möjligt o. s. v.

Genom dessa och andra underhandlingar blef hen-

nes afsigt af många känd och omtalad. Den \äckte

visserhgen uppseende, dock hos de flesta mer förvåning

an beundran. Främmande lärda och statsmän hyste

dervid sina egna åsigter. De förra fruktade uteblifvan-

det af gåfvorna från Stockholm; de sednare önskade,

det Sverge måtte fortfarande under Kristinas styrelse

förlora den kraft och sammanhållning hvarigenom det

för sina grannar varit så fruktansvärdt ; båda delarna

ogillade derföre hennes föresats. Andra , och hennes

fiender, tadlade och gäckade det ovanliga beslutet.

Hvarföre hade hon i Ohlober I60O lålil päsälla sig

kronan, för all i Oktober 16S1 åter nedlägga den?

Hvarföre då betunga sina utarmade undersålare med
de dryga kostnaderna för en öfverflödig kröning? Eller

var hela kröningen blott ett skådespel, uppfördt till

hennes nöje, till hennes förherrligande, likasom alla de

öfriga upptågen? Andra gäckades öfver hennes nyfi-

kenhet och fåfänga. Hon ville ut för att se och ses, för att

beundra och beundras, sade man. Drottningens håg var

denna tiden förnämligast riktad på Frankrike, hvars språk

hon talade med ett behag och en lätthet som väckte

förvåning. Om hon ej talte så väl fransyska, sade den

ene, skulle hon icke så ifrigt längta dit ut. En annan

tillade : Hon är i stånd att afsäga sig svenska kro-

nan, endast för att under fjorton dagar få lysa i

Paris.

Landsorterna hade ännu icke hunnit erhålla full-

ständig kännedom om Kristinas regering; men i Stock-

holm, der man på närmare håll sett densamma, serdeles

under sista tiden, blef nyheten om hennes lillämnadc

tronafsägelse (ör den stora allmänheten ganska väl-

kommen. Hos många och de skarpsinnigare uppstodo

likväl flerehanda betänkligheter. Krislina var ännu

ung, och af omhylligt och hetsigt lynne; .snart kunde

hon råka i fiendsi<Hp med sin efterträdare; snart kunde
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hon återigen fa lust till den nu försmådda kronan. I

sådant fall hotades riket af ett sönderslitande inbördes

krig; ty Krislina hade ännu mänga anhängare, var dess-

utom sjelf ganska tilltagseu och af lynne att drifva allt

till det yttersta, dertill mod en flödande vältalighet att

kunna uppväcka, och med vigbet och kroppsstyrka nog

att sjelf kunna från sadeln leda ett uppror. Om hon

ocksu i egen person höUe sig stilla, så kunde hon må-
hända framdeles inträda i äktenskap, och då genom sin

gemåls eller sina barns anspråk störa rikets lugn. Ko-
nungen i Polen skulle också visserligen passa tillfället,

och vägra erkännandet af pfaltsiska ättens rättighet till

kronan, och söka deremct göra sin egen gällande.

Härtill kom hos mången redlig man sorgen alt se fråu

Sverges konungatron försvinna den sista ättlingen af

Sverges räddare, den under sin lifstid af uppror för-

följde , men nu mer och mer saknade gamle kong

Gösta.

Ulom dessa allmänna hade adeln sina enskilda skäl

njot Krislinas tionafsägelsc. Hon hade sjelf gifvit eller

bekräftat de stora fördelar, af hvilka siandet nu befann

sig i åtnjutande, och kunde således ej geriia återtaga

dem och sina egna ord. Su länge hon regerade, kände

sig adeln säker i orubbadt bo ; och om bon ännu i tret-

tio eller fvratio år qvarstannade på tronen, hoppades

man, att de närvarande förhållandena skulle hinna den

sladga, att de ej mer kunde förändras. Deremot var

det mer än troligt, att vid nu skeende regentomby-

te, en ny konung slculle med ofrälseståndcns bilrä-

l!e anställa den så mycket omtalade och fruktade re-

/luktionen.

Oaktadt förutnämnde enskilda afrådanden hade Kri-

slina emellertid beslutat bringa sin föresats till verkställighet.

Badet sammankallades d. 7 Augusti. Kristina fram-

sUiilde sin vilja, och anförde som skäl föist rikels för-

del, all li'L regeringen få hade en man och en till

sådant värf duglig, dessutom en god fältherre, den der

kunde fäkla för fäderneslandet: — sedan prinsens
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fördel, ty hans och eflerhommandes rält till riket hlef-

ve tryggad; —• slutligen Krislinas egen fördel, ty hon
skulle sålunda komma i tillfälle att njuta ett lugnt

lif. Andra skäl funnes ock, hvilka hon likväl icke

ännu kunde upptäcka. I fem eller sex år hade hon
denna saken betänkt; nu ändleligen derom fattat sill

beslut, och det en gång för alla; gjorde derföre denna

framställning, icke för alt inhämta något rådets belän-

kande deröfver, utan blott dess bifall derlill, på del

saken måtte komma Ull verkställighet, och prinsen

blifva såsom en ärlig konung i regeringen stadfäslad.

Axel Oxenstjerna tog ordet: ärendet vore vigtigl, sade

han ; det kommer att olika bedömas och skall inför

riket och hvarje ärlig Svensk ansvaras; fordrade der-

före betänketid och noggrannt öfvervägande. Kristina

svarade, att Karl Gustaf vore till sina egenskaper kand

och redan som arfprins antagen; hon tyckte derföre,

all föga vore vid förslaget att betänka. Derpå leni-

nade hon rummet. Rådet höll en lång öfverläggning.

Slutet blef, att man skulle afstyrka hela förslaget ^].

Axel Oxenstjerna uppsatte skriiVelsen derom. De
två förniimsta orsakerna till rådets motvilja , nemligen

dess fruktan dels för Kristinas ombjtlighct, dels för

reduktion, voro båda af den natur, att de ej kunde
framdragas. Så mycket vidlyftigare utvecklade liks-

kansleren de andra skäl som förefunnos. Drottningens

beslut vore för rådet sorgeligl, ja till hjerlal gående.

Hon hade befallt dem Icmnahell enkelt bifall: men ej något

ullålande; de måste dock, ehuru ogerna, bryta mot
denna föreskrift; ty förslaget rörde så nära både drott-

ningens, fäderneslandets, och deras egen välfärd, och

heder, all det borde till alla sina följder noga öfver-

vägas, innan det ställdes i verket; ja innan del ens

för den stora allmänheten upptäcktes. En valkonung,

fortfor han, är till sina undersåtares vård och för-

') Riksark. Rådsprot. d. 7 Ausr. i65i. Detta protokoll är

rättadt med rikskanslerens egen hand.
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svar fligtig; äH mera och i dubbett mått en arfko-

nung. Eders majestät är enligt våra lagar född till

Svea rikes drottning; derlill ytterligare uti sin barn-

dom af ständerna anammad, och vid myndiga år af

af oss alla med hand och mund, med böjda knän och

liflig ed hyllad, och nu sednast på samma sätt och

med lika förpligtelser krönt. Afven så har Eders

majestät sjelf vid samma tillfällen med högtidliga eder

och inför Ouds ansigte lofvat vara vår drottning och

vårt rike efter lag regera. Ett så fast och ofta sam-
manknutet förbund att upplösa eller sönderrifva^ det

kan ej gerna ske utan fel eller förtal på en eller bå-

dadera sidorna. Alt rikets bästa skulle genom denna

afsägelse befrämjas, derom kan Gud uti sitt hemliga

råd, men icke vi svaga menniskor dömma. Wi bära

för hans kongliga höghet den största vördnad och tvif-

la ej om hans många och goda egenskaper. Men
eders majestät är nu vår drottning blifven, samt der-

till begåfvad med kärlek till land och undersåtare,

samt med förstånd, erfarenhet och anseende, och dess-

utom med ovanlig lycka så in- som utrikes; allt der-

före synes rådeligt nöja sig med det närvarande, och

ej i oträngda mål söka efter förändringar, hvilka lända

sällan till förbättring, ofta till förvärring. — Hvad
hans kungliga höghet beträffar, så tro vi honom redan

så mycket, som möjligt och behöfligt är, vara om sin

lält förvissad; och detta genom såväl eders majestäts

som ständernas tvänne gånger aflaggda försäkringar ;

såwm ock, enligt vår ödmjuka förmodan, genom det

hevis på ordhållighet, hvilket vi samtlige ständer gif-

vit, då vi vid salig konungens frånfälle, och när eder

majestät var ett vanmägtigt oförsvaradt barn, likväl som
trogne tjenare och undersåtare voro angelägna om att

vårda och upprätthålla eders majestäts rättigheter. -^

Att eders majestät skulle genom afsägelsen få lugnar^
äugar^ derom kunna vi ej dömma; emedan vi ej känna
dt t tillkommande. Pf^i veta ej heller, om lugnet öf-

terenskommer med eders majestäts pligt. Till möda
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och bekymmer äro alla menniskor födde; serdeles kO"

nungar och regenler, hvilkas skyldighet är all i arbe-

te finna sin lust och sill nöje. Man kan visserligen

stundom Irölina, i synnerhet vid de många klagomål^

den gråt och jemmer
,
ja ock vid den undersålares

molstråfvighet, hvilkcn esomoftast och det i saker af
ringa vigt, öfverhctcn förföljer och plågar; dock tor-

de genom hans kongliga höghets och andras medarbeta

och hjelp denna bördan kunna lindras o. s. v. Skrif-

ten är undertecknad af tretton rädsherrar ^), Den niäg-

tade likväl icke ändra drottningens föresats. Hon beslöt

om denna sednare underrätta det ständernas utskott,

som snart skulle i Stockholm sammanträda; och lät till

det af henne inköpta De la Gardiska palatset, från

slottet nedbära en hop taflor och böcker. Meningen

sjnles vara att efter afsägelsen taga derstädes sin bo-

ning. Den 25 October framställde Kristina ånyo inför

rådet sitt förslag. Per Brahe först och sedan Jakob

De la Gardie och Axel Oxenstjerna talade ifrigt dere-

mot. Tvisten blef liflig. A ömse sidor framdrogos

alla möjliga skål; men oaktadt fem och en half timmas

öfverläggning blef drottningen fasl i sitt beslut, och rå-

det hade ej annan utväg än att söka uppskof, i det de

förklarade, att en så vigtig sak ej kunde afgöras utan

bifall af ständerna, hvilka i nästa Februari skulle sam-
manträda.

Nyheten om drottningens tilläranade afsägelse hade

emedlertid blifvit allmänt bekant både inom och utom
fäderneslandet. Från alla håll kommo afrådande bref,

och om Kristina väntat skörda endast beundran och

loford, så fann hon sig deruti mycket bedragen. Dess-

utom fordrades många vigtiga förberedelser, innan sa-

ken kunde gå i verkställighet. Det var ännu icke be-

stämdt, hvar Kristina eiter afsägelsen skulle bo, ej

') S. st. Dessutom finnes denna slirifvelse i i{»Ä;ÄafÄ;. bland
handlingar till Kristinas historia; samt i Engestr. Acta
om drottning Kristina, 4:o T. 2.
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heller hvaraf hon skulle underhållas ni. ni. Hvad som
mycket bidrog att ruhba hennes föresats, voro några

bref från Clianut och från Salvius. Kanske ock, att

kronans glans föreföll desto mera lockande, ju närmare

den var alt för alltid försvinna.

Åfven Karl Gustaf gjorde allt, livad han förmådde

för att afstyrka drottningens förehafvande. Han för-

säkrade, det han aldrig ville mottaga regeringen, så

länge Kristina lefde och vore vid fulla krafter. lian

bad rådet, han bad ständernas utskott pu det enträgna-

ste, att de måtte förena sina böner med hans, för att

afvända den hotande olycltan.

I följe af dessa uppmaningar och kanske med hem-
lig kunskap om drottningens numera vacklande tänke-

sätt, beslöt rådet göra ännu ett försök. I början af

November månad gingo rådsherrarna och ständernas

utskott tillsammans upp till drottningen. Axel Oxen-
stjerna förde ordet. / hela konungarikets namn tac-

kade han för hennes utmärkta vård om fädernesland

dets storhet och lugn. Det vore nu uti en mer blom-

strande ställning än något annat land i Europa.
Prinsen ville ej, så länge hon lefde, mottaga regerin-

gen. Wid afsägclsen skulle dcrföre allt del goda, hon
uträttat, snart råka i förfall, hvilken syn skulle för-

bittra och oroa det lugn, hon sökte. Alla nu närva-

rande vore om dessa sanningar så förvissade, att de

härmedelst öppet förklarade, att, om hon nedlade re-

geringen, skulle också hvar och en af dem nedlägga

sina Ijenster. De ville ej inför efterverlden bära den

.skam att hafva bifallit en sak, så förderflig för fä-
derneslandet. Allernådigsta drottning! sade han slut-

ligen, vändande sig närmare till Kristina. Är eders

majestät missnöjd med oss? Kanske vi stundom icke

iakttagit tillbörlig vördnad och hörsamhet? JJ^ärdes

säga oss det rent tit? Wi skola underkasta den brotts-

liga, in skola underkasta oss sjelfva, hvad eders ma-
jestät beslutar. Wi skola för framtiden söka vara
eder.<s majestät bäUre till nöjes, likasom vi ära färdiga,
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ter offra både egodelar och lif. Wi veta, att Jcronan

har stora skulder; men vi erbjuda oss, att på vår

bekostnad gälda dem alla och dessutom samla medel

så rika, att deraf kan hållas ett hof, mera lysande

än någon konung i norden det haft. Den nära sjut-

tioåriga mannen talade med växande ifver och rörelse,

så alt tårarna slutligen kommo församlingen i ögonen.

Drottningen, bevekt genom dessa kanske oförmodade

bevis på undersåtarnes tillgifvenhet, gaf ändteligen sitt

bifall att qvarstanna ; dock med det uttryckliga förbehåll,

att ingen skulle yrka på hennes förraälning, ett villkor,

hvilket de närvarande genast antogo.

I följe af cfvanstående beslut började man öfver-

rhkna statsskulden och uppgöra förslag till dess afbe-

talande ; men af förutnämnde orsaker blef allt dera an-

vändt arbete äfven denna gången ändamålslöst.

Drottningen sjelf, ehuru hon för ögonblicket gif-

vit vika, yttrade likväl, att hon måhända framdeles än-

då skulle engång sälta sin föresats i verkställighet.

För närmaste vännerna förklarade hon kort derefter,

att hennes beslut om afsägelsen var och förblef orub-

badt.

Att gamla Oxenstjerna af kärlek och vördnad för

Gustaf Adolf icke ville se kronan lyftas från dotterns huf-

vud; att han och större delen af adeln fruktade Kri-

stinas afsägelse, såsom ett förebud till reduktionen ; att

många enskilda voro vid henne fastade antingen genom
tacksamhet för åtnjutna, eller genom hopp om väntade

välgerningar; detta allt synes naturligt. Men att prin-

sen, att ofrälseståndens utskott, att så många andra,

hviika verkeligen önskade hennes aQägsnande, likväl if-

rigt satte sig deremot; sådant kan endast förklaras der-

igenom, dels att de fruktade ett anfall af ombytlighet

och ny regeringslystnad; dels att, om de visade be-

nägenhet för hennes afsägelse, torde hon just på trots

stanna qvar; hvaremot en fortsatt regering skulle göra

både henne och undersåtarne än mera ledsna vid hvar-r'
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andra, lätta skilsmessan och förminska vadan, i fall

Kristina engung ånyo kastade begärliga blickar på Sver-

ges konungatron.

Den stora hopen så väl i hufvudstadcn som i lands-

oTterna brydde icke sin hjerna med så klyftiga beräk-

ningar. Den tänkte helt enkelt, att, som Kristina var

för riket skadlig, borde hon så fort som möjligt ifrån

dess styrelse aflägsnas. Underrättelsen, alt hon blifvit

öfvertalad att stanna qvar, väckte derföre mycken ovil-

ja och synes hafva påskyndat den så kallade Messeniska

sammansvärjningen. Men innan vi företaga oss be-

rättelsen om sistnämnde ryktbara händelse, är nödigt

att vika något tillbaka och förtälja den märkvärdiga

Messeniska slägtens föregående öden.

ADERTONDE KAPITLET.

OM MESSENIUS FARFADERN.
o

Ar 1579 föddes i en by nära Wadstena den rykt-

bare häfdatecknarea Johan Messenius. Enligt ovänner-

nas uppgift var fadern Johan Tordsson, mjölnare och häst-

ijuf, modern spinnerska från någon backstuga utanför Öre-

bro. Den förre blef invecklad i partistriderna under

Johan den tredjes tid samt omkring 1588 halshuggen

för stämplingar mot fäderneslandet.

Det var vid denna tiden, som påfvarna Paul dea
fjerde och Pius den femte, sjelfve hänförde af brinnan-

de nit för katolska läran och af öfvertygelse om dess

sanning, sökt befria henne från flere villfarelser och
bland dess presterskap sprida renare tänkesätt och se-

der, samt en varmare håg för de affallna protestanter-

nas omvändelse. I följe af denna uppifrån gående för-

nyelser blefvo katolska ^undervisniDgsverken förbättradej

Fryxelk tet. IX,
*

^
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hvarjemte en mängd sjelfuppoflVande miinner utskicka-

des iör att arbeta på lärans spridande. Genom det

föråldrade pafveväldet gick aler en flä<jt af anda och lif,

hvilken uppfordrade alla dess anhängare till kraftfulla be-

mödanden för deras trosbekännelse. Dessa ansträngnin-

gar kröntes till en tid med framgång. Det var nu,

som katolikerna voro näia att genom Johan den tredje

återvinna Sverge; och som i Tyskland den protestanti-

ska läran blef sa viil igenom predikningar som genom
svärd är för år tilibakaträugd, nästan till stränderna af

Östersjön; tills ändteligen dels Gustaf Adolfs segrar, dels

en hos pålvarna åter inträdande förslappning samt upp-
kommande oenighet med Österrike om igen vände

bladet.

Ett medel, som för ofvannämnde afsigter ej sällan

begagnades, var att frän de länder, som skulle bear-

betas, taga snillrika gossar eller ynghngar och vmder

uppfostran i jesuitiska läroverk ingjuta hos dem så väl

varm öfvertygelse om katolska lärans sanning , som
brinnande nit för dess utbredande; och att sedan skicka

dem tillbaka till fäderneslandet för att arbeta pä dess

omvändelse. Sädana voro utom mänga andra kloster-

Lasse under Johans lid, Petrosa m. fl. under Karl den

nionde ; och under Gustaf Adolf, studenterna Campa-
nius och Antelius, hvilka blefvo halshuggna för hemliga

slämplingar nietf katolikerna och med den afsatta Wasa-
grenen. En sådan blef också den unga faderlösa Johan
Messenius. Han sattes vid 10 års ålder i Wadstena
skola, och väckte der genom lyckliga natursgäfvor upp-
märksamhet hos sina lärare, hvilka synas hafva hyst

hen)lig tillgifvenhet för katolska bekännelsen; ty det var

i och omkring det gamla Brigittiner-klostret, som denna
längst bibehöll sig i folkets sinnen. Troligen var det

genom dessa lärare, som jesuiterna fingo anvisning på
den qvicka gossen. Wid 16 års ålder blef han utförd

ill den bekanta jesuiter-skolan i Braunsberg, hvilken var

anlaggd förnämligast med beräkning på nordens åter-

omvändande. Hastigt och med beröm gic^ iVlessenius
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dels i Danmark, dels vid hofvet i Kråkan; besökte der-

på Rom och Ingolstadt, der han utnämndes till doktor

i filosofien , likasom i Prag af kejsaren till Poeta

Csesareus. Sedan återvände han till Dantzig och öpp-
nade der en undervisningsanstalt.

Johan Messenius hade eldigt lynne, snabb falt-

ningsgåfva och mjfcken lätthet att uttrycka sig, i syn-

nerhet pä latinska språket, och det både i vers och

prosa. Uti historia, talarekonst samt tidens filosofiska

och teologiska lärobyggnader var han väl hemmastadd,

såsom det höfdes en blifvande apostel. Derjemnte hade

han otrolig både förmåga och lust till arbete. Men
bredvid dessa förtjenster funnos stora fel; en gränslös

och löjlig sjelfkärlek, hvilken i allt, som rörde egeu

person, ledde till de orimligaste påståenden, till verke—

liga osanningar^ ytterligare en oärlighet, eller åtminsto-

ne opålithghet både i ord och gerning, en följd, som.

det tyckes, af både egna anlag, och af jesuiternas vack-
lande sedolära; slutligen en oro, en bitterhet, en trät-

lystnad, hvilken aldrig lemnade hvarken honom eller

andra i fred och som i förening med hans vankelmod
och oärlighet förr eller sednare skulle oundgängeligen,

störta sin innehafvare i olyckan. Sådan var mer eller

mindre hela slägten; och alla dess öden hafva tillsam-

mans blifvit kallade en förklaring öfver det gamla ord-
språket: arga källor få rifvet skinn.

I Danzig inträdde Messenius i äktenskap med
Lucia Grothusen, dotter af konung Sigismunds aflidne

lärare Arnold Grothusen. Lucia var en ganska egen-
sinnig och häftig qvinna; hvarförutan Tegel påstår, att

hon före äktenskapet fört ett lättfärdigt lefverne och
skaffat sig flera oäkta barn. Hennes far hade af ko-
nungarna Johan och Sigismund erhållit många hemman i

förläning. Sedermera blef han inför Karl den nionde

anklagad för förräderi samt ohörd dömd från alla iina

gods, hvilka skänktes åt konungens guustling, Ches-
necophcrus,



124

Ar 1608, således medan Karl den nionde ännu
lefde, beslöto Messenius och Lucia Grotliusen att flytta

tillbaka till Sverge; några säga derföre , att Messenius

icke uti Polen gjort så stor lycka, som han väntat; och

måhända hade han också der genom sitt egna uppfö-

rande retat ovänner och laggt hinder i vägen för sin

framgång. Men i det strängt lutherska Sverge, och un-

der Karl den nionde, varför honom, jesuiternas lärjun-

ge, och för Grolhusens dotter än mindre lycka att

Tänta. Afsigten synes hafva varit den hos jesuiterna

vanliga att med fördöljande af verkliga tänkesätt insmy-

ga i landet, vinna antingen öfverhetens eller ungdo-
mens fortroende och sålunda komma i tillfälle att förbe-

reda katolska lärans återinträde. Redan i yngre år,

hade Messenius sjelf skrifvit smädeverser mot Karl den
nionde och nu, efter sin ankomst till Danzig umgicks

han förtroligt med denna konungs bittraste fiender, de

båda Possarna, Göran Knutsson och Göran Nilsson, af

hvilka den sednare skrifvit den ryktbara smädeskriftcn

hertig Karls slagtarebänk. Samma år Messenius reste

till Sverge, stodo dessa bägge herrar fadder åt hans

äldsta son. Också vågade han icke in uti sitt fäder-

nesland, förr än Lucia rest förut och åt honom utver-

kat konungens tillåtelse.

Wid ankomsten till Stockholm uppvisade han hedran-

de kunskapsbetyg och gjorde dessutom allt för att

ställa sig in hos den tidens mägtiga. Han uppsatte ett

slägtregister, hvaruti påstods, att Karl den nionde här-

stammade från den ryktbare Antenor i Tröja. Han
sammandrog uti Karls anda en aibandling om orsakerna

till tvisten mellan denne och Sigismund, samt öfversatte

på latin och utgaf från trycket den i Linköping 1600
fällda dödsdomen ölvcr Sigismunds anhängare. Afvea
sökte han den mägtige Erik Tegels ynnest; tillegnade en

af sina böcker åt honom, en annan åt hans hustru; upp-
sökte bref och handlingar till faderns, Göran Perssons

försvar *), och skref öfver gunstlingens vapeo^ de tre

") Eoligt uppgifter af Tegel.
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tegelstenarna, följanole vers:

Slriclus calec låter, trinus ioslusque proiatam
In regem signat in patriamque fidem ^).

Oaktadt alla dessa Messenii bemödanden fruktade

likväl Karl den nionde en dold lillgifveuhet för Sigis-

mund och katolska läran. För att lugna dessa far-

hågor aflade Messenius trohetsed mot konung Karl, och
ulfästade sig dervid att aldrig mer hafva gemenskap
med katolikerna eller med de polska Wasarna. Til-

lika utgaf han tvänne serskilda skrifter, i hvilka haa
mot jesuiterna framkastade hurda beskyllningar och bit-

tert ovett. Den ena har rimmad littel så lydande

;

^
Retorsjon och Gensvars-Skrift

Emot den lögn och skamlig dikt,

Som Lucifer med sitt samfund
Hafver utsändt af helvetsgrund,

Och genom den Jesuitiske Orden
iSverge till spott är spunnen vorden,

o. s. v.

Det är svårt att säga, om Messenii omvändelse var sann

eller låtsad; om hans smicker mot Karl och hans bitterhet

mot jesuiterna var verklig öfvertygelse , eller verkligt

lycksökeri på svensk protestantisk botten, eller ock
blott förställning, för att dölja den hemliga jesuiten.

De två sista gissningarna äro troligast. I alla händel-

ser var dock hans uppförande föraktligt; antingen en

falskhet och förställning nästan utan exempel; eller

ock en mot fordna vänner och välgörare visad otack-

samhet, värdig en politisk vindfångare.

Emellertid lyckades det honom att insöfva ko-
nungens misstroende och i filje deraf vinna befordran

till professor uti Uppsala högskola. Här utmärkte han
sig i många hänseenden på ett ganska berömligt sätt.

Hans flit var outtröttelig. Inom kort utgaf han i sin

vettenskap en mängd skrifter, hvilka då för tiden sprid-

de mycket och nytt ljus. Derjemnte meddelade han

') Tegélstcnarnc tre, cldhärdade, fasta, beteckna
Pröfvad trohet emot lionuug och fädernesland.
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undervisuing nära älta timmar hvarje dag; och del med
sådan liflighet, all en mängd åhörare strömmade till

lärosalen, Uppsala hade förut knappast varit vittne

till en sådan verksamhet. Messenius syntes ensam ar-

beta mer både för vettenskaperna och för ungdomen,

än alla de öfriga professorerna tillsammans.

Men snart uppslodo obehagliga tvister. En mängd
af högadeln hade satt sina barn under Messenii vård.

Han lät dem med försummande af de grundligare vet-

tenskaperna förnämligast undervisas i lättare ämnen
samt i dansa, rida, fakta, äfven spela komedier. Se-

dan ville han, i strid emot stadgad lag, alt dylika yng-

lingar skulle antagas till studenter utan föregången ve-

derbörlig examen; ty, sade han, de, som jag vill in-

skrifva, äro likaså skickliga, som de förut gillade.

Afven tillät han sina lärjungar mycket sjelfsvåld, Ake
Tott, den sedermera så bekanta Gustaf Adolfs snöplog,

sprang ostraffad med dragen värja kring gatorna. Han
och hans kamrater sönderslogo fenster, öfverföllo oskyl-

diga menniskor, togo bönder och spände dem för kär-

ror: till och med att de engång med våld befriade nå-

gra fångar ur slottshäktet. Stundom blefvo de väl af

Messenius agade ; men deremot hände ock, att han lo;;

i försvar både sina lärjungar och andra studenter, som
för osedligl lefverne blifyit från högskolan förvista. När

konsistorium sände bud efter de oroliga piltarna för

att varna eller straffa dem, svarade Messenius, alt yng-

lingarna vore lemnade i hans enskilda vård; konsi-

storium hade med dem ingenting att göra. Om de

skulle anklagas och dömas, borde och kunde sådant

ske, endast af rikets råd ^). Delta Messenii sätt alt

Lehandla adelsgossarna stämde alldeles öfverens med
jesuiternas samlida uppförande i andra länder, der de

genom smicker, egennytta eller hänförelse sökte för sig

') Kupenhamn. Kon^l. Bibi. Hfindlinp;ar. Fol. N:o i4i4.

Fierc bref af Reiiicins skrifua till Axel Oxcnsljcnia

i6i3, innehållande åtskilligt, rörande denna sak.
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och sina planer vinna, efter olika onisländigheler, än

folkspartiet, än hofvet, men oftast adeln.

Ocksä i andra förhållanden gaf Messenius anled-

ning till klagomål. Han jtlrade oiTentligen, att han i

lärdom vore alla de andra professorerna öfverlägsen.

Han påstod, det han af kejsaren blifvit adlad • och ehu-

ru det ej kunde bevisas, fordrade han dock i stöd a

samma adelskap plats öfver icke allenast alla de an-

dra professorerna ulan ock öfver akademiens rektor.

Han till och med vägrade alt åtlyda hvad erkebisko-

pen och konsistorium befallt; och du han kallades alt

i domkapitlet infinna och förklara sig, svarade han :

jag gtfver både crlicbiskopen och hela konsistorium

sju tusan d— r.

Då Messenius 1609 kom till Uppsala, fann han

der före sig som professor den ryktbare Johannes Rud-
beck. De voro båda unga, Messenius 30, Rudbeck
28 år, dertill lifliga, verksamma, ocli hvar och en med
sin dryga del af egensinnighet och sjelfFörtroende. Mel-

lan tvänne dylika personer, ställda vid sidan af hvar-

andra, kunde tvister ej länge uteblifva. Sädana bör-

jade också genast efter Messenii ankomst. Rudbeck
utgaf en disputation, hvari han angrep jesuiterna. Mes-
senius och måhända ej utan skäl ansåg den rik-

tad också mot sin person. Han blef missnöjd och drog

sig tillbaka från de andra professorerna. Kort där-

efter ville han under Distingen hålla en disputation.

Den skulle försiggå på ovanlig dag och beledsagas af

nmsik, allt, som det tycktes, för att väcka uppseende

hos det lörsamlade marknadsfolket. Konsistorium bad
honom icke införa några nyheter. Han svarade, att

man hade öfver honom ingenting att befalla. Kon-
sistorium frågade: om icke äfvcn han vore en akade-

miens medlem? Jo, svarade Messenius, del är jag visst,

och dertill just den förnämsta och jag borde dcrföre

här icke lyda, utan befalla. Rudbeck sade : / skolen

icke förhäfva eder; ty eget beröm luktar illa. Slutet

neml, för denna gången blef, att Messenius och Rud-
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beck af kansleren fdrmaiiadcä lill lorlikiiing ocli förlik-

lighet, och tvisten skulle anses bilaggd.

Men elden glödde under askan. Rudbeck, spor-

rad af Messenii exempel, antog ocksu en hop enskilda

lärjungar, hvilkas tillgifvenhet han genom nit och skick-

lighet visste i hög grad vinna. Mellan de Ivänne goss-

svärmarna uppkonimo esomoftast trätor och slagsmål,

dels å lärarnes vägnar, dels för piltarnes egna gnabbe-

rier; och Rudbeckianer och Messenianer, så kallades de,

störde med sitt oväsende högskolan länge och på ett

obehagligt sätt. Konsistorium ville göra slut på bull-

ret^ och förböd både Messenius och Rudbeck att baf-

va några enskilda lärjungar. Den sednare lydde; men
när den förre blef genom vaktmästaren kallad för att

få del af beslutet, svarade han: jag gifoer hade er-

kebiskopen och alla professorerna sju tusan d— r.

När vaktmästaren återkom med delta besked, sände

konsistorium tvenne prestmän att för Messenius till-

kännagifva det fattade beslutet; men äfven dessa fingo

ordagrannt samma svar.

Vid denna tid hade akademien en beständig rek-

tor och styresman vid namn Raumannus. Denne var

dock i allmänhet svag och eftergifvande, serdeles vid

i fråga varande tillfälle, då han visade allt för mycken
partiskhet för Messenius. Det härutaf förorsakade miss-

nöjet mot Raumannus ökades och sträckte sig snart

till högre ort. Han blef afsatl och akademien befall-

tes sjelf välja ärlig leklor. Det berättas, att Messenius

då for till Stockholm för att åt sis utverka detta äm-
bete, men förgäfves. Efter något tvistande valdes Rud-
beck. Messenius blef derföre mycket uppbragt och på-

stod, att rektor borde väljas af studenterna sjelfta; el-

jest vore dess ämbete icke lagligt. Utnämningen blef

det oaktadt beståndande. Kort derefter och vid jh-
trädet till sysslan höll Rudbeck ett tal, hvari han för

studenterna förklarade innehållet af deras ed, samt för-

manade dem lill ett stilla och sedligt lefverne. Deras

trätor, slagsmål, öfvermod och umålllighel, sade han,
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passade mera vilda djur än förståndiga mennisltor,

Messenius, hvilken, åtföljd af en hop lärjungar, infunnit

sig som åhörare, afbröt talet flera gånger med hvisslin-

gar och annat buller samt ropade vid ofvannämnde
uttryck: du skymfar mina lärjungar och rikets ung-
dom. Du ljuger, du är en åsna, en narr, en gal-
ning, en Jute, en holtenjulcl Rudbecks far var nem-
ligen född uti Holstein, och detta uppträde tilldrog sig

1612, då det under kriget rådde en häftig förbittring

inot Danskarna. Ett så oanständigt beteende kunde ej

lemnas utan åtal. Messenius kallades inför konsistori-

um och kom. Man ärnade gifva honom en allvarsam

skrapa, men det blef tvärtom han, som företog sig att ut-

dela skraporna. Han började berömma sina arbeten och
sade, att de öfriga professorerne gjort ingenting. Han
framkastade mot Rudbeck flere beskyllningar, af hyilka

några voro eller tjckas hafva varil alldeles osanna, t.

ex. att Rudbeck som student i Wittenberg slagit ihjel

en menniska ; att han i följe af förra tvisten med Mes-
senius 1609 måst göra afbön o. s. v. Då erkebisko-
pen yrkade strafl' öfver de brottsliga lärjungarna, sva-
rade Messenius : det mägtar du icke åstadkomma, om
du också vägde tio gånger så myckel, som du gör.
Ordvexlingen blef slutligen så häftig, att Messenius till

Rudbeck utropade : du förrädare, du skurk, du crke-

jule. Rudbeck svarade : dti sjelf är en förrädare, en
skurk, en jesuit. Hlessenius, utom sig af raseri, utma-
nade på stående fot Rudbeck till envige och sande
bud efter sin värja, Johannes Rudbeck ville som prest

icke mottaga utmaningen; men hans broder Jakob,
hvilken ej af kragen hindrades, erböd sig i broderns
ställe. Striden blef dock hindrad, och Messenius af-

lägsnade sig. Men Lucia Grolhusen, när hon af bu-
det, sora skulle hämta värjan, fick höra tvisten omta-
las, skickade genast efter Messenianerna, som voro ute

pä Kungsängen och lekte. Sjelf skyndade hon till kon-
sistorium, trängde ditin, fann professorerna ännu till-

sammans och öfvcröste dem med ovett. De svarade

lugnt och förmådde henne äudtligen lemna rummet.
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Men emellertid hade Messenianerna återkommit och
väpnat sig med värjor och bössor, hvarefter de anställ-

de mycket buller och oro i staden.

Detta skamliga uppträde blcf snart och allmänt

bekant samt väckte missnöje hos alla förståndigare, sär-

deles hos regeringen. Om jag, sade Gustaf Adolf, jVÄe ^^c-

nom egen erfarenhet visste, huru nyttiga och nödvändiga
vettenskaperiia äro, skullejag genast upplösa hela hög-
skolan. Han sande oförtöfvadt Axel Oxenstjerna och

Johan Skylie jemnle några biskojiar för alt anställa un-

dersökning. Messcnius blef då af erkebiskopen, af

Rudbeck, och af de andra professorerna anklagad för

ofvannämnde förseelser, samt dessutom af Oxenstjerna

heslagen med några under försvaret gjorda falska upp-
gifter. Han var illa deran, och måste af biskoparna

jnottaga allvarsamma förestidlningar. Angående lärjun-

garna fällde Oxenstjerna på slället den dom; alt de,

som hlifvit studenter, hörde cflcr akademiens lag straf-

fas, och de andra piltarna läggas under skolcfärlan.

För öfrigt lemnades afgörandet åt konungen.

Detta var ej lätt. Båda hufvudmännen för trätan

voro i andra hänseenden ovanligt skickliga och dugliga

män ; Messenius den mest felaktige, kanske ock den mesl

förtjente. Man fruktade, alt gå miste om den nytta,

som riket kunde hämta af deras utmärkta egenskaper.

Man hoppades, alt år och andra förhå landen skulle lug-

na sinnena. Gustaf Adolf stannade derföre vid milda-

re åtgerder. De båda felande varnades och skildes

frän högskolan. Rudbeck kallades till hofpredikant

och blef sedermera biskop i Westerås ; och hafva vi

uti föregående berättelse anfört mycket om hans sedna-

re lefnad. Messenius fick riksarkivet i Stockholm un-

der sin vård och utnämndes året derpu till ofridse bi-

siltare uti Svea hofrätt.

Gustaf Adolf hoppades genom denna ålgerd till-

bakaföra lugnet iucm Uppsala högskola. Sä skedde

ock, men endast småningom, ty ännu flere år derefler

forlforo dyningarna af den föregående stormen.
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Knappt hade Messenitis varit två år i Stockholm,

förrän han också der invecklat sig uti flere ganska häf-

tiga tvister; i sjnnerhet emot just de Karl den niondes

gunstlingar, hvilka han vid sin ankomst till riket mest

smickrat, ncml. en Tegel, Chesnecopherus, Sven Måns-
son Eketräd m. fl., derjemnte mot åtskilliga andra män.
Redan straxt efter Karl den niondes död gjorde Mes-
senius anspråk på de gårdar, Arnold Grothusen fordom inne-

haft, men Chesnecopherus sedermera erhållit. Gustaf Adolf

kunde ej återkalla sia fars gåfva; men erböd andra

hemman i stället. Lucia Grothusen afslog denna ersätt-

ning, hvarvid saken förblef. Likväl skänkte konungen
åt Messenius en uti Stockholm belägen byggning, som
Grothusen förut innehaft. Tvisten mot Chesnecopherus

fortfor dock, men kunde ej bringas till något slut. —
An mera uppseende väckte rättegången mot Te-

gel. Denne hade hos Karl den nionde föregifvit, att

en hop i Stockholm varande husgeråd tillhörde konung
Sigismund, på hvilken grund Karl skänkte det alltsam-

mans åt Tegel. Nu påstod Messenius, att uppgiften va-

rit falsk, och alt lösörena tillhördt Grothusen, hvarföre

han fordrade dem tillhaka. Rättegången fördes med
bitterhet och vanhedrande smädelsei^ å ömse sidor, så

alt domstolen förklarade sig aldrig hafva öfvervarit så-

dana uppträden. Serdeles lärorikt var att höra, huru

]Messenius och Tegel ömsesidigt beskyllde hvarandra att

genom osanningar hafva uppretat konung Karl emot
de år 1600 aflifvade herrarnes enkor och anhöriga.

Gustaf Adolf, harmsen öfver den förargelse, som häri-

genom uppkom, ålade båda parterna tystnad. Men uti

Theatrum Nobilitatis, en bok, som Messenius året der-

på ulgaf, passade han tillfället till hämnd och inryckte

allehanda förklenande uppgifter mot Tegels far, den be-

kante, af Messenius förut berömde Göran Persson. Te-
<^el dcreinot uppsatte om Johan Messenius en berättelse,

hvilken innehåller en mängd äreröriga beskyllningar.

Våren 1616 upptäcktes åtskilliga förrädiska stämplin-

garnied den fördrifna grenen af Wasahuset. En vid namn
Jöns Hansson, vanligen kallad Jöns Papista; blef jeran-
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te några audra öfverbevist om förbuden brefvexling med
nämnde parti, samt alt hafva infört och kringspridt fle-

re nidskrifter mot Karl den nionde och Gustaf Adolf ').

Af dessa och deras anhängare blef Messenins angifven

som delaktig i nämnde stämplingar. De påstodo, att

han till Polen utsändt en hop vigtiga handlingar; att

han hållit hemliga sammankomster med åtskilliga i Stock-

holm dolda katoliker och andre missnöjda; att han ge-

nom berörde Jöns Papista trenne serskilda gånger haft

bud till polska Wasarna ; att han uppmanat dem till

fiendtligt infall i Sverge m. m. Messenius deremot på-

stod, att han brefvexlat endast med några slägtingar,

och om enskilda angelägenheter; och att han sökt ge-

nom Jöns Papista till Sverge återbekomma flere histo-

riska skrifter, som biskop Brask vid sin fljkt medfört

till Danzig. — Handlingarna vid den långvariga un-
dersökningen härom äro ej tillfinnandes, så att ingen

numera kan afgöra, till hvad grad Messenius var skjl-

dig. Oskyldig var han icke ; ty han blef öfverbevist

om don förbudna brefvexlingen, och dessutom fanns

uti denna sednare en skrifvelse, hvari han försäkrade,

det han ännu i själ och hjerta voro katolska läran till-

gifven, fastän förhållandet i Sverge tvungit honom till

låtsad afsägelse. Hela brefvexlingen och isynnerhet det-

ta sista yttrande stod i rak motsats mot den ed, han
1609 aflaggt. Efter en lång rättegång och flere förhör,

blef han d. 20 Aug. 1616 af hofrätlen dömd, att, så-

som den der brutit mot sin trohetsed och mot rikels

antagna stadgar, straffas till lifvel. Dock tillstyrktes

mildring, i fall han med tolf manna cd gitte styrka,

ett berörde brefvexling icke bUfvit förd i ond afsigt.

I sådant fall öfverlemnades till konungens godlfmnan-
de att efter omständigheterna bestämma straffset. Ut-
slaget är underskrifvet af tio domare, deribiand Magnus
Brahe, Axel Oxenstjerna ocli Johan Skylle,

Den försäkran, de toTedsgerdingsmännen skulle uu-
derskrifva, innehöll, att de läst alla de bref, Messenius

') Svea Eofrålisarkiv. Domljoten för ar i6i6.
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till utrikes ort afsändt, och alt i dessa funnes ingen-

ting mot konungen och riket. Messenius klagade, ehuru

förgäfves, att dessa ordalag vore alldeles för stränga. De
ändrades ej, och Messenius lärer ej heller kunnat fram-

ställa det erforderliga antalet af borgersraän t).

Ännu låg afgörandet hos konungen. Efter åtskilliga,

i egen person anställda förhör, beslöt Gustaf Adolf att

inspärra Messenius i lifstidsfångelse. Hustru och barn bå«

do om nåd, men fåfängt. Afven nå^ra bland rådsherrar-

na talade om den dömdes lärda förtjänster och tillstyrk-

te mildare straff. Men Gustaf Adolf var mot honom
ganska uppbragt. Han är visserligen en lärd man,
sade konungen, och har som sådan gjort och kunde

måhända ännu göra mycken nylla. Men f-n hänger

i både honom och i hustrun; derförc skall man sälta

dem så, alt det onda gryet icke skadar.

Händelsevis skulle denna tiden ståthållaren öfver

Uleå och Kajaneborgs län, herr Erik Hare, från Stock-

holm återvända till Österbotten. Han fick befallning

att medföra Messenius med hustru och barn, och att

sedan insätta dem i fängsligt förvar på Kajaneborg.

Den 15 October 1616 seglade de från Stockholm, och
anlände till Wasa den 21 i samma månad. Sedan

frost och snö banat skogsvägarna, anträddes resan der-

ifrån mot Österbottens vidsträckta ödemarker. Den 30
Nov. anlände Messenius till Kajaneborg.

Sexton mil öster om Lleå, långt upp i skogarna

mellan Uleåträsk och ryska gränsen låg Kajaneborgs

fästning. Inga andra vägar än rid- och gångstigar led-

de dit. Inga eller få grannar funnos och innebyggar-

ne, af ursprungligen finsk stam, förslodo icke ens det

svenska språket. Midt i en brasande och aldrig till-

frusen slakfors, och med vattenfall ofvan och nedan,

låg fåstningsborgen, uppförd dels på en liten ö, dels

på pålar, su att vattnet strömmade under några af dess

rum. Sådan var den ort, som åt den lärde och eldige

Messenius anvisades till lifstidsfångelse.

'^ Uti en af sina skrifter säger dock Messenius, att eds«

gerningsmänuea förklarat sig villiga till ofvannämnde ed
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I början fick han behålla sin son jemnte en an-

nan gosse, med hvilkas undervisniug han sysselsatte sig;

nieu efter några år blefvo också de tagna från hans

sällskap. Gustaf Adolf misstänkte honom äfven i den-

na ensamhet, och lät dcriöre anställa forskningar efter

Idrbuden brefvexling, samt gaf slottsbefälet förnyad till-

sägelse om noga uppsigt öfver fången. I allmänhet

tyckes det, som konungen nu mera mot Messenius hyst

en häftig och djupt rotad ovilja.

Det dröjde ej länge, förrän Messenius också här

råkade i häftiga tvister med sin omgifning.

Slälhållarcn, Erik Hava,
Red mig värre än en Mara:

skrifver han i en af sina versböcker. Genom Helge,

ståthållarens måg, blef behandlingen äa svårare. Mes-

senms anför deröfver följande klagomål. För att öka

ensamheten och obehaget bortförde man icke blott

lians barn, utan ock hans tjcnare och till och med de

vaktkarlar, som visade mildare sinnelag. Af rått tim-

mer byggdes öl\'er slrömmcu ett nytt fängelse, så lågt,

alt vallnet ofta steg upp under golfvet. På ena sidan

var ladugården, hvars gödselhög låg under Messenii

fönster; på andra sidan anvisades till skafleri en briid-

skrubb, iörut af soldaterna använd till det smutsigaste

ändamål. Då Messenius ej kunde förmås att godvilligt

flytta till detta nya fängelserum, blef han med våld

ditburen, hvarvid kläderna sönderrefvos och ena ref-

benet skadades. Eii annan gång borttog Helge den

yxa, hvarmed Messenius sjelf huggit sin ved, samt ban-

nade en soldat, som lånade honom sin tälgknif i stäl-

let. Helge uppmanade knektarna att som tidsfördrif

kasta stenar på Messenius. En full soldat sårade en

gång pigan, Helge sjelf hustrun. Det gör ingen ting,

sade Helge, om till och ined Messenius i egen person

skulle tillsälla lifoet. Du bref, i hvilka denne sed-

iiare klagade för regeringen, lät Helge hela åren ligga

vid dörren, ulan alt vilja upptaga än mindre fram-

skafTa dem.
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Från 161(5 till 1635, del vill säga i nilton ar,

salt Messenius innestängd på Kajaneborgs fäslning, blotl-

ställd för alla de obehagligheter, som hårdhet i luft-

streck, fängelse och behandling kunna medföra. Alt

han dervid icke helt och hållet dukade under, för detta

har han alt tacka dels sin maka, hvilken med beröm-

värd trohet följde och vårdade honom i fängelset, dels

sin beständiga verksamhet. Man hade tillätit honom
medtaga en mängd böcker och handskrifter, samt alt

begagna papper och bläck, så mycket han ville. Detta

medförde lyckliga följder för honom och för Sverge.

Han föll på den tanken , att använda sin ensamhel

till författande af fäderneslandets historia. Före honom
funnos endast spridda, ofullständiga försök; han ville

sammansmälta dem till ett enda stort arbete, egnadt att

sprida ljus öfver fosterlandet och öfver dess öden.

Scondia Illuslrata ^) skulle det derföre heta. Oför-

trutet började han genast det stoia arbetet, ochjdet blef

hans lidsfördrif, hans lust, hans ära. Under ftingelse-

aren fulländade han icke blott sjelfva rikshistorien intill

sin egen tid, utan ock en mängd andra arbeten, röran-

de fäderneslandet, så att hela verket tillhopa utgjorde

ijugu böcker. Många förut gängse villomeningar blef-

vo rättade, och faslän hans äldre historia var mycket

felaktig, hade han dock rörande de sista århundradena

iakttagit en berömd noggrannhet och oväld, sä att hans

skrift ännu utgör för nämnde lid en af de förnämsta

källorna. Den ägde dessutom förtjensten af en lätt

och redig framställning, så att hon med nöje begagna-

des. Då arbetet skrefs, hade man i Sverge icke haft

något dermed förlikneligt. Messenius tillade, att dess

like skulle ej heller någonsin komma. En annan gång,

och vid annan sinnesstämning yttrade han: Gud har

ålaggt mig dctla svåra fängelse, dels som straff för

mina synder, dels på det Svea rikes historia sålunda

en gång skulle blifva skrifvcn.

') Dsl belysta Scandien:
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Mot slulet af fängelsetiden och vid annalkande ål-

derdom återvände Messenius till sin ungdoms tro, den

katolska läran. I ett af sina då skrifne arbeten säger

han : Jag erkänner härmcdelst offentligt inför Gud
och mennisJcor, att jag med min tro omfattar den

romersk-katolska bekännelsen, såsom varande den en-

da sanna, samt den, utom hvilken ingen menniska kan

ilifva salig. Jag tackar Gud, att han ryckt mig, så-

som ett får bland de nilionio, ur ödemarken till det

lefvande ordels källa och till den sanna tron, hvari

jag vill både lefvä och dö. Jag förklarar också här-

medelst, alt, hvad jag mot nämnde bekännelse talat,

skrifvit och gjort, det har alltsammans skett af nöd-

tvång och skrymleri samt mot min bättre öfverlygehe;

ty beder jag alla himmelens helgon att hos Gud mana
godt för mig och utverka förlåtelse så väl för denna, som
andra mina synder. Aren förut hade han i Gustaf

Wasas och Karl den niondes historia likväl yttrat sig

lördelagtigt för lutherska bekännelsen. Man vet ej or-

saken till denna hastiga ömvändning, denna sista bekän-

nelse; om den var verklig ånger och öfvertjgelse, eller

om den står i sammanhang med Gustaf Adolfs just då

inträffade död, och med hoppet, att Polska Wasagrenen

och katolska läran skulle nu återigen blifva rådande i

Sverge. Märkligt är ock, att då han förut med mjcket

smicker tillegnat hvarje sin bok åt Gustaf Adolf, vän-

de han efter dess död genast bladet om, klagar öfver

sitt oskyldiga fängelse, och kallar den afsatta Sigismund

för Sverges värdigaste konung. Mannens opålitlighet

visar sig emellertid så väl af nämnde hans trosbekän-

nelse, som deraf, att han tills vidare höll densamma
hemlig.

Flere gånger hade Messenius till Gustaf Adolf af-

skickat skriffeliga klagomål, dock utan att dermed nå-

gonting hufvudsakligt uträtta. Först året efter konun-

gens död fick han genom förmyndarestyrelsen någon

lindring uti sitt fängelse. Emellertid hade han i flere

bref taUt om eittuu färdiga arbete^ om dess nytta^dess
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iörtiafi'lighel; samt begiiil, all regeringen niåUe laga

kiinnedoiii, till och med afakrift deraf, och till belöuing

atergifva lionom friheten. Ståthållaren Wernstedt, en af

Erik Hares elterträdare, yrkade i synnerhet härpå. Re-
geringen liit derlöre i slutet af 1635 föra Messenius

från Kajaneborg fram till Uleä, samt der tilldela ho-

nom dubbelt underhåll mot förut. Tillika ditskickades

en kunnig man att öfverse och afskrilva arbetet, på det

man matte (å någon säker kännedom om dess värde.

I början gick allting godt och väl; men snart föll Mes-
senius på den misstanken, att regeringen ämnade sjelf

utgifva arbetet och sålunda taga äran och lönen från

författaren. Han började derföre att som villkor för

fortsatt afskrifvande fordra frihet för sin fängslade son,

och äfven tillstånd för sig sjelf att resa, hvart han ville.

J\egeringen, förtretad öfver dessa nya fordringar, ho-

tade att åter sända honom till Kajaneborg, derest han

ej bättre bölle sitt löfte och värderade den redan till-

godonjutna välgerningen, Midt under brefvexlingen

kom döden och gjorde slut på både denna och alla

andra Messenii tvister och motgångar. Han afled i

Uleå mot slutet af är 1636. Lucia Grothusen begärde

tillstånd att föra stoftet till Wadstena, de Svenska ka-

tolikernas käraste hviloplats. Piegeringen hade ej myc-
ket deremot; men, som inga lik numera bcgrofves i

Wadslena kloster, och dessutom jorden öfver allt hörde

Herranom till, så ansåg man bäst, att Messenius

jordfästades i Uleå. Så skedde. Öfver grafven sattes

hans porträtt, och följande af honom sjelf författade

rader:

Här under hvila sig Dortoris Johannis Messenii ben :

Själen i Guds rike, men ryktet kring hela verlden.

För det nämnde historiske arbetet böd regeringen åt Lu-
cia Grothusen femhundrade riksdaler; men hon afslog an-

budet, skyndade med handskriften ur riket, och ville

sedan ej ålerlemna åen ulan mot sonens frihet. En-
dast på detta villkor och efter mycket l)esvär kunde
raan bekomma arbetet tillbaka. Det blef dock länge
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outgifvet, dels kanske af motvilja för den oupphörligt

stämplande släglen; dels emedan Messenius icke gjort Sven-
ska folket sä gammalt, som det snart derefter radande tän-

kesättet fordrade. Olof Rndheck, han som utgaf den
l)erjklade Atlantican, och som påstod, att Adam ocli

Eva lefvat i Överge, afstyrkte i ämbelsväg tryckandet

af Messenii Scondia^ emedan hon i fäderneslandets hi-

storia liulhlölte, hvad man med så mycket arbete upp-

fört. Först är 1700 blcf den laggd under pressen.

Detta sena utgifvande, samt det latinska språket äro

oi saker, hvarföre boken icke väckt sä mjcken och så

allmän uppmärksamhet, som den förtjenar.

Efter Messenius har mani från trycket utgifna ej

mindre än 58 serskilda skrifter. Mycket ryktbara äro

lians dramatiska arbeten. Meningen var att uti 50 ser-

skilda skadespel framställa hela Svenska historien; men
endast sex hunno fullbordas, bland hvilka de flesta

blefvo af hans lärjungar uppförda, och den tiden myc-
ket omtyckta 1].

') Som källor till J. Messenii lefverne har författaren be-
gagnat utom tryckta arbeten. i:o. En lefvernesheskrif-

niiifr öfvcr jlla tre Messenicrna i Brah. Fol. ]N:o 58;

kanhända samma li.Tndskrift som Warmli. N:o qSqS.

ato. Sverges rikes lagvunne jncnedige Ertsförrädares Joh.

Messenii oredliga bedrifter m. m. af Erik Tegel. Se
"VVarmh. g519. Denna finnes i Celseska samlingen i

Uppsnla och i Wexiö gymnasie-bibliotek. 3;o. Anno-
tationes de vita Johannis Messenii ex libello ejus auto-

graplio memoriali, qnem filia, Anna Mcssenia exiiibuit

milii Johanni Heysigio (adlad Ridderstjerna) Holniise

16^5. Detta hufvuddokument (se 'VVarmh. ]S:o q52x)
finnes i Celseska samlingen fullständigare, än det i "Wer-
vings Karl IX. p. 191 tryckta utdraget. 4:o Anonynai
cnjusdam vita Joliannis Messenii scniori. Finnes i

Gahms samling i Uppsala, och innehåller iippoifterna om
Helges härda uppförande. — För öfrigt är svårt om ej

omöjligt, att med full säkerhet tcekna Johannes Mes-
senius, ty hans egna uppgifter äro ej pålitliga; och bland
andra menniskor skaffade han sig mänga ovänner, som
angrepo, inga vänner, som försvarade. Kanske ligger

just i detta förhållande hans must träffande dom.
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NITTONDE KAPITLET.

OM ARNOLD JOHAN MESSENIUS, FADERN.

Ar 1608 föddes uli Danzig Johan Messenii och

Lucia Grothusens iildsta son, Arnold Jolian sä kallad,

efter morfar och far. Han följde föräldrarne till Sverge

och der till Uppsala, Stockholm och sist till Kajane-

borg, hvarest han någon tid af fadern åtnjöt undervis-

ning. Man fruktade likval, atl den gamle skulle upp-
föda sonen uti katolska läran, hvilket ocksu var händelsen.

Enligt, dä rådande tidsanda ansågs detta vara en stor

s^nd, hvilken ingalunda borde tillåtas. Gustaf Adolf

lät derföre 1621 taga barnen från fadern och föra dem
till Stockholm, der de skulle erhålla luthersk uppfostran.

Detta verkställdes; men Arnold Messenius var redan sä

invigd uti förslällningskonsten, att han, ehuru katolik,

dock visste dölja dessa tänkesätt, och låtsa tillgifvenhet

iör lutherska läran. Först längre fram och under sin

lyckas dagar öfvergick han veikligen till Svenska kyr-

kan. I anledning af några dä förefallande jesuitiska

och Sigismundianska slänipiingar, blef den fjortonärige

jnglingen förhörd, vid hvilket tillfälle han lärer hafva

angifvit åtskilliga för fadern menliga förhållanden.

Emellertid fruktade Arnold Messenius ytterligare

förföljelser , och rymde derföre år 1623 riket. Detta

förvärrade saken. Gustaf Adolf misstänkte nya ståmp-
lingar och lät hålla en ganska sträng ransakning hos

jadern, utan att likväl kunna någonting iinna. Under-
rättelsen härom förorsakade hos Arnold Messenius en

liflig ånger, att genom sin flykt hafva ökat bördan på
den förut nog olyckliga fadern. För att godtgöra detta

fel och visa den gamles och sin egen oskuld, skynda-

de han med sonlig ömhet tillbaka och öfverlemnade sig

frivilligt i Svenska regeringens våld. Detta verkade
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likväl ingen försköning. Man anställde med honom
nya förhör, hvarvid han lärer återigen hafva framkom-
mit med en och annan för fadren ofördelaktig bekän-
nelse. Hans vid detta tillfälle aflaggda vittnesmål bidro-

go älven att öfverbevisa de båda studenterna Carapanius

och Antehus, hvilka för stämplingar med jesuiterna och

med polska Wasarna Llefvo uti Stockholm vid samma
lid afråltade.

Oaktadt dessa Arnolds bekännelser, oaktadt hans

frivilliga återvändande till Svergc, oaktadt den sexton-

årjga ynglingen hvarken blifvit anklagad, än mindre öf-

verbevist om något förräderi, beslöt dock Gustaf Adolf
att för längre tid innesluta honom i fängelse. För denna
dom finnes intet annat skäl uppgifvet, än att gossen

fört upproriskt tal. Egentliga orsaken tjxkes hafva va-

rit Gustaf Adolfs ovilja mot fadern, och hela åtgerden

är en bland fläckarna på den store konungens lysande

minne.

Tvänne är, nämligen från 1624 till 1626 satt Ar-
nold Messenius fängslad i Stockholm. Sistnämnde år

blef han föril till Kexholm. Enligt konungens befall-

ning skulle han der hållas i strängt förvar, så att han
hvarken kunde rj^mma eller med någon samtala. Ge-
nom denna hårdhet retades ynglingen så, att han i fän-

gelset tillät sig flere våldsamma utbrott. Ar 1634 in-

berättade ståthållaren sådant till regeringen och begärde

tillåtelse att flytta fången till Nötehorg. Detta vägrades;

iy äfven der vore han ej i säkrare vård. Wille han ej

hålla sig i lukt, kunde man skrämma honom med
bojor och hårdare fängelse.

Det tyckes som Arnold Messenius sedermera upp-

fört sig lugnare, och äfven åtnjutit bättre behandling,

än föreskrifset var. Man finner nemligen, alt han un-
der fängelsetiden inträdt i formligt äktenskap och er-

hållit flere barn. Likväl kunde han ej återfå friheten.

Först när Per Brahe tillträdde styrelsen öfver Finnland,

uppgick dager för den olycklige. Brahe, underrättad

om hans förbättrade uppförande, utverkade hos rege-
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ringen först tillsägelse om mildare fiingelse, slutligen Sr

1640 tillåtelse att Icmna Kexholm och vistas i Abo,

likväl under uppsigt. Arnold Messenii fängelse hade

varat sexton år } det vill säga halfva hans då varande

lifstid.

Wid hemkomsten till Stockholm föreslog Brahe,

att Arnold Messenius borde helt och hållet frigifvas och

fa i uppdrag att återföra samt fullfölja faderns efter-

lemnade arbete. Men Axel Oxenstjerna fruktade, alt

Messenius vore en lättfärdig man, den der skulle spri-

da smädeskrifter kring landet och dermed uppvigla

allmogen. Brahe deremot ansåg honum icke farlig.

Oxenstjerna gaf med sig och tillstyrkte sjelf, alt man
borde lemna Messenius penningar till resan och löfte

om en gård, i fall hon lyckades ^). Detta blef beslu-

tadt. Messenius kalljdes från Abo till Stockholm, er-

höll föreskrift och penningar samt afreste till Polen,

sedan han likväl mast uti Sverge qvarlemna hustru och

barn som pant för sin trohet.

Underhandlingen i Polen blef ej liitt; ty Lucia

Grothusen hade åt konung Uladislaus skänkt alla Johan

Messenii efterlemnade skrifter. Andteligen efter mån-

ga böner och omvägar lyckades det att erhålla så väl

dessa som åtskilliga andra Svenska handlingar, med
hvilka Messenius återvände till fäderneslandet. Nu blef

han välkommen och den gamla oviljan tycktes försvun-

nen. Axel Oxenstjerna bibehöll dock något af sitt

förra misstroende. Sådana lynnen, sade han, likna

elden. Man skall gifva dem något nyttigt att arbeta

pd; eljest gripa de kring sig och anställa förödelse.

I följe deraf uppdrogs åt Messenius att fullborda faderns

verk, och dessutom att utarbeta en historia öfver ko-

nung Karl den nionde. Som lön anslogos trenne hem-
man och derjemnte något penningar.

Snart uppgick öfver honom lyckans sol med än

klarare strålar. Kristina, kommen till myndigare år,

Rådsprot. den 18 Sept. i640.
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omfattade Messenius med utmärkt bevågenhet. Pvcdaa

år 164Ö utnämndes han till riksliistoriograf och erhöll

uppdrag att skrifva en historia om tiden från 1592 till

1600; hans förfäder vore Sigismundianare, han sjelf

god Svensky han borde derföre med^ så myckel mera
oväld ^) teckna ifrågavarande lid. Ar 1645 erhöll han
som löneförhöjning ett hemman till de förra tre ; och

år 1647 i vederlag för de gods , som fordom logos

från morfadern, sexton hela gårdar i Uppland, alla un-
der frälsefrihet. Samma år blef han också adlad. Af
Gyllenhjelm erhöll han dessutom andra sexton hemman
som ytterligare uppmuntran att skrifva Karl den niondes

historia; och efter sin första hustrus död, inträdde han
i nytt äktenskap med enkan efter den bekanta biskop

Johannes Botvldi i Linköping, hvilket var ett både an-

senligt och rikt gifte. Det tycktes, som lyckan ville nu

på en gång godtgöra alla Messeniernas förut lidna

missöden.

Men olyckan ville deremot, att Arnold Messenius

ärft sin faders icke blott lärdom och snille utan ock

hans trätlystnad, häftighet och vankelmod. Wisserligen

hade han ingen af dessa egenskaper, hvarken de onda

eller goda, i så hög grad som fadern, likväl nog af

för att derigenora både väcka uppseende och blifva

olycklig. Hans oroliga ande kunde ej längre trifvas

med häfdatecknarens stilla och enformiga sysselsättning.

Han började snart försumma detta sitt egentliga uppdrag,

och kastade sig i stället in i de politiska stämplingarna,

som lycksökare först på hofvets, sedan på folkpartiels

sida; i båda fallen genom opålitlighet och öfverdrift

skadande både sig sjelf och sitt parti. Också i det en-

skilda lifvet har man efter honom några mindre he-

drande drag. Mot sin sednare maka och sina stjuf-

barn uppförde han sig med en hårdhet, som var all-

mänt känd, och som han sjelf i dödsstunden ångrade

och afbad. Hans bönder klagade forraeligea inför rå-

•) Brah, Fol. N:o 58, Messeniernas lefverne.
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(let, alt han behandlade dem med obillighet, pålade

dem olagliga sJcatler, hotade dem med knekteulskrif-

ningar o s. v. : men hans dåvarande gynnare, Bengt

Skytte, ledde vid den liden rådsöfverläggningarna, och

undersökningen ^), slutades till Messenii fordel. Ledsam-
mare blef ett annat förhållande. Messenii syster for-

drade sin del uti de hemman, som Kristina gifvit i ve-

derlag för de från morfadern af Karl den nionde bort-

tagna. Messenius afslog denna hennes billiga begäran.

Rättegång uppstod och drottningen tillerkände systern

laglig arfvedel i vederlaget; en dom, som Messenius

aldrig kunde förlåta. Afven med Axel Oxenstjerna var

han i fiendtligt förhållande. Det berättas, alt denna

herre engång yttrat till Messenius: Jag tror ni sträf-

var efter kanslersembelct. Messenius skulle hafva sva-

rat. Jag tror, ni slräfvar efter hela riket -). Han
skyllde också Oxenstjerna och Jakob De la Gardie för

allt ondt, som i landet skett och ännu skedde. På

riddarhuset var Messenius illa anskrifven, och då han,

af Kristina adlad, begärde derstädes inträde, fick han

afslag. Kristina blef uppbragt och utfärdade till rid-

derskapet formelig befallning att mottaga honom. En-
dast på sådant sätt kunde hans adelskap drifvas igenom.

Han hade vuunit denna Kristinas ynnest dels genom
sin lärdom, dels genom sitt kunskaper!; men i detta

sista hänseendet sprang han med så mycket löst

sqvaller och hemliga angifvelser , att slutligen också

Kristina blef ledsen och missnöjd med honom, likasom

han med henne för olvannämnde till systerns fördel fäll-

da dom. Med Bengt Skytte var han någon lid uti gan-

ska godt förstånd; men sedan denne, ovisst på hvadsätt;

^) Rådsprolokoll. d. 8 IMuj 1649.

-) Arnold Messenius berättar, att denna ordvexling före-

fallit mellan hans far Johan och riksk.insleren; men
deu sista beskyllningen skulle dä, före i6i6, sakna till

och med den aflägsnaste rimlighet. Axel Oxenstjerna
nekar till hela saratalet.
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erhullit några af de hemman, Messenius fornt bekom-
mit, byttes den fordna vänskapen till ett bal, så häftigt,

att de icke ens hälsade på bvarandra. Så hade Mes-

senius kommit till regeringen och till de niägti-

gaste personerna uti ett förhidlande , som stängde

vägen till ytterligare framsteg på lyckans bana. Han
öfvergick nu på en eång till motsidan, och blef en af

dennas häftigaste partig"iingare. Han, som nyss med
Bengt Skytte och dess vänner sqvallrat och smickrat

för Kristina; han som nvss förtryckt de bönder, hvil-

ka blifvit honom förlänade ; han kastade nu inom ett

års tid kappan på andra axeln och klagade högt öfver

Kristinas regering, öfver kronogodsens förskingring och

öfver adelns tyranni. Han ansågs vara författaren till

den namnlösa skrift, som under 1649 års riksdag i

böndernas namn utkom; likaså till åtskilliga uppsatser

under 1650 års riksdag. Wid denna sednare var han

i fråga att blifva sekreterare hos bondeståndet, men
Kristina ville ej tillåta det. Hans strid mot ridderska-

pets företrädesrättigheter väckte de adeliga ståndsbrö-

dernas bittra hat. De förklarade, att de af lydnad för

drottningen mottagit honom på riddarhuset, men att de

icke kunde gilla hans stämplingar med bönderna. Kri-

stina, som nu mera äfven sjelf blifvit missnöjd med
mannen, biföll deras ord och tillade, att Messenius icke

vore värd något rum bland ridderskapet '). Det var

likväl icke fullt ett år, sedan hon mot ridderskapets vilja

genom magtspråk sjelf trugade honom dit in.

Som författare hade Messenius på långt när icke sin

faders snille eller arbetsamhet. Det finnes exempel, att man
förebrått honom lättja och uppmanat honom, att med mera
nit sköta sitt uppdrag. Men det tyckes också som
Kristina fruktat en ohöljd framställning af Karl den
niondes historia. I slutet af 1649 begärde Bengt Skytte

') Uppsala. Gahms samling. Historiographi T. H. Vit»
Johannis Arnoldi Messenii, sammanplockad af Gahm.
Utdrag ur riddarhusprotokollerna; samt de [om farfadern
anförda källorna.
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och Messenius att for ifrågavarande arbete utbekomma
handlingarna om de år 1600 aflifvade herrarna. Äm-
betsmännen vid riksarkivet vägrade^ och Kristina gillade

denna deras åtgärd. ^)

TJUGONDE KAPITLET.
OM Arnold messenius, sonen.

Arnold Messenius, äldsta sonen af Arnold Johan
Messenius och dess första hustru, föddes på Kexholms
fästning år 1629. Ehuru lika som far och farfar .ut-

rustad med liflig faltningsgåfva, blef han likväl icke

hållen till allvarsammare studier, utan åtnjöt en så kal-

lad adelig uppfostran, mest beräknad för hof- och krigs-

tjenst. "Wid aderton års ålder antogs han till karamar-

sven hos pfaltsgrefven Karl Gustaf, * hvilken han någon
tid åtföljde under dess vistande i Tyskland ; sedermera

kom han till pfaltsgrefvens bror, Adolf Johan. Somma-
ren 1651 skildes han derifrån och skulle under två

års lid resa utrikes för att fullkomna sig i adeliga jöf-

niugar. Han erhöll af Karl Gustaf löfte att årligen

bekomma 400 riksdaler till understöd på resan; men
ämnade innan dess för någon tid begifva sig till Upp-
sala och der som förberedelse inhämta närmare känne-

dom af befästningskonsten.

Under en pfaltsgrefvens resa genom Södermanland,

hade den åtföljande unga Messenius sjuknat och blif-

vit till vård upptagen af kyrkoherden Kristofer i Fors,

densamme, som vid riksdagen 1650 utmärkte sig genom
häftiga och politiska predikningar. Under tillfrisknan-

det fattade Messenius liflig kärlek till berr^ Kristofers

Fryxtlls Biu IX.
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(lotter, så att lian ämnade fria ; men livarken fadern

eller flickan voro honom benägna. Likväl fortfor han
alt tillskrifva henne underliga och öfverspända bref; ty

äfven hos denne yngling röjde sig Messeniska slägtens

besynnerliga och häftiga sinnelag.

TJUGjSFÖRSTA i^APlTLET.

OM MESSENISKA SJVLÄDESKRIFTEN,

Uti föregående kapitel hafva vi omtalat det lefuads-

ocli regeringssätt, som drottning Kristina år 1651 förde;

likaså det allmänna missnöje, som deraf blef en följd.

Detta sednare var ganska häftigt och hotande. Man
hörde öfverallt bittra utlåtelser, än mot drottningen, än

mot högadeln, hvilken ansågs vara hennes förledare.

Allmänt kastade man blickarna på prins Karl Gustaf

med önskau, att denne herre snart måtte komma till

styrelsen för att skafTa hjelp mot det öfverhandlagande

eländet. Aöd och otålighet ingåfvo våldsamma tan-

kar. jNågra ville, alt prinsen skulle i spetsen för en

folkrörelse bemägliga sig regeringen; man förklarade sig

färdig att för sådant ändamål sadla upp och deltaga i

försöket. Här och der i landsorterna spordes hotande

rörelser.

]\är drottningen 1651 ville nedlägga regeringen,

hoppades de missnöjda, att ofvannämnde deras önskan

snart skulle gå i verkställighet. Sä mycket bittrare

blef harmen, då de funno sig bedragna. Man vred-

gades i synnerhet mot de rådsherrar, som öfvertalat

Kristina att stanna qvar. Bet hade skett, mente man,
endast på det adeln måtte hinna så myckel mer utsu-

ga kronan och underlägga sig landet; samt möjligtvis

i framtiden stänga prinsen från tronen och sålunda

sjelfva hemägtiga sig riks-styrelsen.
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Messenius, fadern, uppbragt mot drottningen, ovän
med de stj^rande och dessutom af ett oroligt och bit-

tert lynne, kastade sig med häftighet in bland de miss-

nöjda. Han sökte umgänge med de förnämsta ledarna

för ofrälsesländen, med Terserus, borgmästaren Nils

Nilsson, kyrkoherden Kristofer i Fors, äfven med Bengt

Skytle. Genom förebärande af sjukdom undandrog han

sig att vid kröningen 1650 aflägga trohetsed, och tyc-

kes dessutom hafva under denna riksdag varit i be-

ständig rörelse för att uppägga sinnena.

Sommaren 1651 kom unga Arnold Messenius hem
till sin fader. Från tjenstgöringen hos Karl Gustaf,

liade han bibehållit mycken tillgifvenhet för bemälde
herre. Under den tid, han låg sjuk på Fors prest-

gård, hade han af kyrkoherden Kristofer hört många
skarpa ullåtelser dels mot drottningen, dels mot her-

rarna, många halfva hotelser om uppror o. s. v. Af
fadern hörde han beständigt samma tal och en mängd
sanna, halfsanna eller falska anmärkningar. Allt detta

tog sonen för sanning och med ungdomens oerfarenhet

och lifliga inbillningskraft sammansatte han deraf en

både ohygglig och vidunderlig bild af tillståndet i lan-

det. Med slägten» häftiga blod i ådrorna, härmades
han öfver de omtalda, förfärliga orättvisorna, öfver allt

det förtryck, hans fädernesland hettes lida, öfver de forsat,

som sades utställda för hans älskade furste och herre.

Fadern, i stället för att lugna, retade och uppmanade
honom att hålla sig, icke till drottningen, ulan till stän-

derna och till den herre, han förut tjenat ; d. v. s.

Karl Gustaf. Detta råd, jemnte faderns undvikna tro-

hetsed var tydligen ett bemödande att inför eget sam-
vete sätta en laglig färg på upprorstankarua.

När Kristina ville nedlägga kronan, hade borg-
mästaren Nils Nilsson yttrat, det någon redlig svensk

borde slcrifva ock bedja prinsen till landels fromma
genast mottaga regeringen. Detta kora till unga Mes-
senii öron. Han ansåg det vara en försynens kallelse att som
redlig svensk uppträda till fäderneslandets räddning.
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Denna borde ske snart, men kunde, enligt hans tanke,

icke ske på annat sätt än genom uppror och drott-

ningens afsättande. Han beslöt underråtta prinsen om
landets och dess egen fara, samt uppmana till bådas

räddning. Genast grep han saken an, och uppsatte

en lång och rimmad skrifvelse. Uti denna infördes

allt, hvad han af de missnöjda och serdeles af fadern

hört, saunt och falskt, bevist och gissadt, -verkligt och
orimligt om hvartannat; görande med liflig inbillnings-

kraft en half mening till en hel. Förnämsta innehållet

af skriften var följande. Drottning Kristina liknar

Måns Smek och låter locka sig till egen skada. Hon
är ett tok, som alldeles icke förstår att regera utan

endast tänker på lekar, nöjen och förströelser. På sådana
och på främlingar har hon i största onödighet förstört

rikets alla tillgångar. Får hon längre hålla pä,
skall hon ofelbart förstöra hela riket sjelft. Hon ro-

par på sin dansmästare och frågar: "Beaulieu, hu-

ru mycket kostaren halett?'" Denne svarar: "Omkring
30,000 plåtar, ers majestät U> "Hvadn säger drottnin-

gen, nicke mer? Hämta straxt penningar i räknekam-
maren !" Någon lid derefter frågar hon sin kammar-
tjenare Johan Holm, "hvad har folket att säga i sta-

den?" Denne svarar: "de finna tiden ledsa7n och trå-

kig, sedan eders majestät ej mer dansar några balet-

ter.'' "Hör hit Beaulieu,)^ ropar då drottningen, yiman

måste roa folket! Du får lof att ställa till en ballett; men
hvad kostar den?» ^Omkring ^0,000 riksdaler.)) vGodt»

svarar drottningen, ))gå till räknekammaren och häl-

sa, att du får penningarnalu — vMen,» invänder dans-

mästaren, y)der finnas inga penningar» — nGör, som
jag säger U svarar drottningen; yijag skall nog fin-

na medel!» — Orsaken till detta och allt annat ondt är

rikskansleren Oxenstjerna; han och riksmarsken Jakob

De la Gardie. Redan från längre tid tillbaka hafva

dessa herrar sökt inskränka konungamagten. Derföre

och för att förslafva rikets allmoge hafva de afyttrat

kronogodsen , derföre har Oxenttjerna thaffat Stocle-
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holm stora handelsfriheter neml.för att mot konungamag-
ten erhålla hjelp af borgrama; derföre hafva ock nämnde
herrar ökat antalet af adelsmän, grefvar och haroner,

för att i dem värfva anhängare. De vilja sjelfva

draga till sig styrelsen och skilja Wasaätten derifrån;

derföre borttogs det stora IJ^asavapnct från borggården;

derföre har Johannes Matlhioe på deras befallning

lärt drottningen endast fåfängliga ting, men icke det,

som till regering hörer ; derföre har samma man in-

gifvit hennes afsmak för giftermål, i hvilkct tänkesätt

hon sedermera blifvit styrkt af grifve Magnus och af
dennes mor, grefvinnan Ebba Brahe; ly den sluge

rikskansleren nyttjar det sätt, att då han vill drifva

någonting igenom, så öfvertalar han dertill Jakob de

la Qardie, denne sedermera sin son, hvilkcn slutcligen

skaffar drottningens bifall. Hvad dessa herrar under

förmyndaretiden gjort, det tvungo de drottningen att

vid myndiga år godkänna, emedan de hotade henne

med polska fVasarna. Dessa och de andra höga
herrarna frukta scrdcles för prins Karl Gustaf.

Hans arfsrält till kronan ämna de aldrig erkänna.

Redan i ungdomen blottställde de honom för farorna

af en utrikes resa och af krig, då han ej mindre än
två serskilda gånger sändes likasom en Uria ut i den

vådeliga tyska fejden, ty de hoppades, att han der

skulle omkomma. Hans förmätning med drottningen

motarbetades, och det mest genom Johannes Matthice,

grefve Magnus och dess mor, grefvinnan Ebba. Hans
antagande till tronföljare motarbetades äfven; och när
det ej längre kunde undvikas, hafva herrarna före-

skrifvit honom orimligt hårda villkor, och till ytter-

mera visso beslutat taga honom afdaga. Riksmar-

skens fru, grefvinnan Ebba Brahe, hade på Jakobs-

dal redan giftet i ordning, om han hommit dit. Nu
har man tagit gevären från de hemkomna soldaterna;

ty man vet, att de äro prinsen tillgifna. — I följe af
allt detta råder brefskriftaren, att prinsen aldrig bör

9sa till Jakobsdal för att ej utsätta sig för Måns
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Smeks förplägning i). Han bör till och med akta sig

för Stockholm, utom under riksdagarna. Han bör äf-

ven akta sig för första och andra klassen pä riddar-

huset; men deremot förlita sig på den tredje och pd
ofrälsestånden. Han bör förekomma fienderna och

under sken af mönstring sammankalla troppar och

med dem visa sig uti Stockholm ; han skall der finna

mer anhängare, än han väntat. Han bör följa Karl
den niondes exempel och aflifva alla de förnäma ; förr

blifver han aldrig konung. Han bör låta döda både

dem och drottning Kristina. Sedan skall han kunna
utan hinder återtaga kronogodsen och i lugn regera till

sin och Sverges ära. Underskriften bestod af följande

tvä verser

:

Den, som detta hafver ställt.

Har följt ers kongliga höghet i fäll.

Hela innehållet är ett bevis på partisinnets och

ungdomens hänförelse. Uppgifterna om drottningens

slöseri, allmogens förtryck och ofrälseståndens tänke-

sätt voro sanna. Allt det andra består af dels öf-

verdrifna, dels alldeles osanna beskyllningar; till en del

så orimliga, att forskaren förvånas, huru dylika någon

gång kunnat erhålla trovärdighet och, som det synes,

bland ett icke ringa antal menniskor. Lika orimligt

var, att Messenius hoppades öfvertala prinsen till en

sådan nedrighet, som att afsätfa och mörda drottning

Kristina, till hvilkeu dock prinsen sjelf nyligen friat

och hvars ynnest han uteslutande hade att tacka för

den just nu erhållna arfsrätten till svenska kronan. Li-

ka orättvist, blodigt och tyranniskt var det andra rå-

det, nemligen att utan vidare omsvep mörda högadeln

för att kunna återtaga kronogodsen. Detta allt undföll

Messenius. Det sjellTörtroende, som stundom följer

\nglingaaren och alltid följde Messeniska slägten, hin-

drade honom ifrån att inse sin oförmåga till bedöman-

'} Detta afser trohgen ryklct, att Mygnus Smeks i;cmäJ,

Blanca, med iör^ift dödade sin son, konung Erik.
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det af dessa ämuenj och partisiunet hindrade honom
ifråa att inse, hvad som var rimligt eller orimligt, ädelt

eller nedrigt. Och likväl synes ynglingens hjerta haf-

va lifligt klappat för det, som han med sin inskränkning i

kännedom, erfarenhet och omdöme ansåg vara rätt

och godt.

Enligt någras uppgift har fadern sett denna skrif-

velse och gifvit till dess hortsändande tystnadens hifall.

5jelf påstod han envist, det han om densamma icke ägt

nägon kunskap; och detta synes äfveu hafva varit hän-

delsen.

Emedan sonen icke visste, huru utanskriften till

prinsen skulle ställas, vidtalade han en kansliskrifvare,

hvilken påtecknade brefvet utan att likväl känna dess

innehåll. Sedan gjorde Messenius ett annat omslag der-

ölver, skref derpå namnet af en borgare i Kalmar ocU

afskickade så det olycksdigra paketet.

TJUGBANDRA KAPITLET.

KÄTTEGÅNGEN MOT MESSENIERNA.

Så snart ofvannämnde bref kom Karl Gustaf till-

handa, meddelade 2ian detsamma åt sin förtrogne, öf-

verste Wurtz. Denne misstänkte genast Messenius fa-

dern, hvilken, liksom i ofsigt alt känna sig före, hade
några gånger med Öfversten fört samtal af dylikt inne-

håll. Genom anställda forskningar upptäckte prinsen,

att brefvet ursprungligen kommit från kansliet i Stock-
holm. Hans beslut blef att underrätta drottningen om
alltsammans. Förrän detta skedde, skref likväl öfver-

sle Wiulz, af någon tagen anledning, till den misstänkta

Messenius elt bref, hvari han afven omtalade, att en
smädeskrift kommit till prinsen, men att denne ämna-
de skicka henne till drottningen. Afsiglen med nämn-
de öfverslcus skrifvelse tros hafva varit all varna Mes-
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senius, på det denne, om han vore skyldig, målte kun-

na rädda sig genom flykten. Brefvet kora fram till sin

iigare ; men antingen nu denne icke kände sonens fö-

retag, eller trodde dess upphofsman ickie kunna upp-
täckas; allt nog, han vidtog inga försigtighetsmålt ulan

tvärtom visade skrifvelsen först för sin son, sedan för borg-

mästaren Nils Nilsson och äfven för några flera personer.

Emellertid hade, man vet ej på hvad sätt, unga

Messenii hemlighet hlifvit för en och annan bekant.

Sent en afton fick Kristina, som hon säger, på ett

ganska besynnerligt vis underrättelse derom. Samma qväll

och ögonblicket derefter infann sig öfverstålhallaren,

Herman Fleming, och begärde företräde; ty äfven han

hade genom sina kunskapare kommit förhållandet på
spåren. En trolös vän af unga Messenius säges hafva

förrådt hemligheten. Fleming omtalade, hvad han visste,

försäkrade derjemnte vid sitt lif, all intet uppror vore

eller kunde komma å bana. Hela lillställningen he~

stode blott i en svans, som saknade hufvud. Man
kunde i tysthet reda härftrådcn, straffa dem man vil-

le, och afhugga släpet; sedan finge partiet löpa stubb-

svansadt i många år. Drottningen stod lugn och såg

Fleming i ögonen. Slutligen sade hon: hvad ni säger,

herr Herman, dr rätt sedty men jag vet kanske mer
än ni. Jag vet, all de meddelat prinsen sina fördöm-
da anslag, Jag vet, all förliden natt skickade partiet

honom ett ilbud härom. Det blir roligt att se, hur
han bär sig åt. Ni, som har hans förtroende, hvad
menar ni derom ? Fleming svarade : jag tror säkert,

att prinsen, som en trogen undersåtare, inom kort un-

derrättar eders majestät om alltsammans. Han är bå-

de för klok och för hederlig alt bita på en sådan

krok. Drottningen svarade: men för att få reda på alla

de sammansvurna, har jag väl lust alt tiga stilla och

låta saken komma Ull verkligt uppror. På sådant

sätt kunde jag locka hela sällskapet fram på skåde-

platsen, innan förhänget fälldes; men då hade jag

dem också alla i fällan. Det torde väl blifva ett

rasp ulaf; men jag med mina knektar fruktar icke för
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utgången. Flemiug hade mycken möda att öfvertala drott-

ningen från denna djerfva och blodiga föresats. Det lycka-

des slutligen ; men han måste deremot lofva att på
andra vägar skaffa all den underrättelse, som önskades.

Emellertid har man uträknat, att från detta samtal in-

till den stund, då ilbudet från prinsen kom till Stock-

holm med smädeskriften, var jemnt så mycken tid, som
erfordrades för att under ytterlig skyndsamhet fara från

Stockholm till Oland och sedan tillbaka igen. Man
vill antyda, det prinsen beslutat sig till smädeskriftens

angifvande, först sedan han genom Fleming blifvit un-
derrättad om anförda samtal *).

Om aftonen den 12 Dec. 1G51 kom till grefve

Magnus ett ilbud från prinsen, hvilket medförde ange-

lägna bref till drottningen. Grefven Iramlemnade dem
samma qvall. De innehöllo berättelse om smädeskrif-

tens ankomst samt försäkran om prinsens trohet, om
hans afsky för brefskrifvarens tänkesätt, om hans
harm, att man vågat till honom framkomma med ett

så otacksamt, ett tå nedrigt förslag. Derjemnte bilades

sjelfva smädeskriften. Vid genomläsandet af denna sist-

nämnde föllo drottningens misstankar straxt på Messe-
nius, fadern ; ty tadel och beröm voro deri utdelade

öfver samma förhållanden och samma personer, som
Messenius förut plägat hos henne hemligen tadla eller

berömma. Emellertid beslöt hon liälla saken tyst och
uppskjuta alla ytterligare åtgerder till morgondagen.

Denna var en af rådets arbetsdagar, så att alla

sekreterarne voro uppe. Kristina förekallade dem, vi-

sade några rader af smädebrefvet samt omslaget och
frågade, om de kände någondera stilenl Alla nekade utom
en, hvilken trodde sig pä utanskriften igenkänna en af sina

medhjelpare. Kristina befallte sekreteraren att genast

') Hvad i ofvanstående stycke är berättadt, om drottnin-
gens samtal med Herman Fleming och om tiden emel-
lan detsamma och ankomsten af prinsens bref, grun-
dar sig på en blott sägen, hvilken dessutoxi gått genom
många munnar, innan den upptecknades; och torde
derföre i ett och annat rara mindre pålitlig.
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upphämta sia niisstäiikla renskrifvarc, men att vid lifs-

striaff icke låta undfalla sig ett en enda ord omhvad, som
förehades. Under tiden måste alla de andra stanna qvar

i rummet. Om en stund återkom sekreteraren med sin

renskrifvare. Denne erkände genast, att utanskriften var af

honom, och att han ditsatt den pu hegäran af unga Messe-

nius. Drottningen ansug denne sistnämnde icke skicklig nog

att hafva ensam kunnat sammansätta sjelfva smädeskrifteu,

utan trodde, att denna kom från fadern och från flere an-

dra medvetande. Hon befallle derföre alla närvarande

stanna qvar och utsände grefve Magnus med befallning

att fängsla den äldre Messenius. Händelsevis möttcä

denne straxt utanföre på gatan, då den af grefven skic-

kade officeraren framförde sitt ärende. Messenius ef-

terkom kallelsen och följde till slottet; men just vid

högvakten förklarade olFicerareri honom för drottningens

fånge. .Sedan fadern sålunda var tagen, lät Kristina

fängsla sonen samt försegla bådas boningar.

Unga Messenius blef utan dröjsmål förd till det

rum, der alla sekreterarna stodo i drottningens närvaro

församlade. Hon visade honom skriften och frågade,

om han kände den? Messenius nekade. Hon frågade

om igen; han nekade om igen, och med fräcket. Hvad,
utbröt Kristina, ni ur ganska oförskämd, som vågar

inför mig en så djerf lögn, och del i närvaro af alla

dessa herrar, hvilka känna eder hand. Då förlorade

Messenius modet. Han utbrast i tårar, föll till drott-

ningens fötter och anropade hennes nåd. Han bekän-

de sig hafva på grund af yttranden efter fadern, dock

denne ovetande, författat skriften. Han hade trott sig

derigenom göra en stor tjensl åt fäderneslandet o. s.\.

Drottningen bortskickade honom och lät hämta fadern.

Afvcn för denne visade hon skriften och frågade, om
han kände stilen deril Han nekade! Betrakta den no-

ga ! sade Krislina. Nu tyckte han sig märka likhet

med sonens hand. Ar det så, tillade han, och har

min son inlåtit sig i något förräderi^ så är jag der-

lill oskyldig och skall sjelf vara den första att fälla

honom. Efter denna bekännelse slutade drottningen
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föi-höret och lät sälta båda de anklagade i scrskilda

rum, under förbud att tala ined andra eller med hvar-

andra. Deipå utnämnde hon en domstol alt dagen

derefter hålla närmare undersökning i målet. Afven
Axel Oxenstjerna, Jakob De la Gardie samt grefve

Magnus, hvilka voro i smädeskriften till heder och ära

angripna, begärde ransakning så väl af Messenii beskyll-

ningar, som af deras eget uppförande.

Dagen derpå, ehuru en söndag, börjades tfnder-

sökningen, och det redan på förmiddagen, samt fortsat-

tes alla dagar hela veckan igenom. Närvarande voro

flere af rådet, mest grefve Magnus och Johan Oxen-
stjerna, stundom också drottningen sjelf. Protokollet

fördes merendels af den ryktbare Sljernhöök, hvilkea

också tjenstgjorde såsom åklagare å kronans vägnar.

Hela första dagen upptogs af förhöret med sonen.

Denne fortfor att vidkännas lörfattareskapet och yttra-

de i början en slags frimodighet, nästan stolthet deröf-

ver. Han visste sig hafva efler gällande lag förshyl-

lat döden y men som ärlig svensk hade han velat lät-

ta samvetet och för prinsen upptäcka fäderneslandets

öfverhängande fara. Såsom den der sahen förstode,

hade han ej heller velat nedgräfva sitt pund. Han
hade tagit silt heslut oclt, ville derpå både Icfva och

dö. För öfrigt bekände han redan vid detta första för-

hör nästan allt, hvad han visste. Af sin far och af
Kristofer i Fors hade han erhållit de flesta uppgifter,

som i skriften förekomma. Men denna scdnare hade
han sjelf sammansatt^ ingen annan hade henne sett,

eller hennes afskickande känt. Man yttrade, att en
yngling, som han, troligen icke ägde nog kunskaper
och skicklighet för alt sammansätta ett dylikt arbete;

utan all fadern torde vara rälla författaren. Sonen
nekade härtill ; och livad skickligheten beträffade, bad
han med stolthet, att hvad ämne som huldst målle

framställas; han skulle genast ådagalägga sin förmåga
att detsamma behandla. Man hotade med pinb»nktn;
men han vek ej från sina utsagor.
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Då Messenius, fadren, första gången förchades,

nekade han till alla ieshyllningar. Han hade som en

ärlig man tjenat rikel; aldrig för sin son talat an-

nat, än hvad en rättskaffens far tala bör; hade till

och med varnat honom för smädeskrifler och sagt, det

ingen hederlig karl sådana brukar. Men då man nämnde,

hvad sonen bekant, utbrast han: Jag förmärker Guds
rättvisa dom och straff. Jag har sjelf en gång på
samma sätt anklagat min fader, och har derföre det-

ta väl förtjent. För öfrigt nekade han till flere af so-

nens beskyllningar och sökte bortförklara de öfriga.

Om qvällen samma dag blef han i fängelset hotad

ined pinbänk, så framt han ej ville ut med sanningen,

och man lät skarprättaren bära plågoredskapen fram och

tillbaka utanför hans fönster. Vid åsynen af dessa för-

färliga verktyg föll modet. Han förklarade sig villig

att bekänna y men bad att förskonas från pinbänken.

Lades han dit, skulle han yppa saker, hvilka drott-

ningen sjelf säkert ville för allt i verlden vara okun-

nig om. Vid underrättelsen härom, lät Kristina honom
tills vidare slippa de hotande plågorna.

Dagen derpå uppträdde han för rätten med ändradt

sinne och språic. Jag bekänner, sade han, inför Gud
och menniskor , att jag högeligen förbrutit mig
och det i mång måtto; men synnerligasl derigenom,

alt jag med min son och med andra fört grofva tal

mot närvarande regering. Jag har genom sådant ve-

lat göra mig stor, samt gifva mig anseende af en,

som både kände styrelseverket och vore en god foster-

landsvän. Jag har dermed i galenskap lupit omkring

och kittlat min egen fåfänga samt begått en farlig

synd. Härvid började han bitterligen gråta.

I denna anda uppförde han sig under hela den
återstående rättegången. Han försäkrade, det han al-

drig haft minsta kännedom om sonens skrift; men
tillstod, att han med sitt oförnuftiga tal gifvit anled-

ning dertill och sålunda väl förljenal döden. Han
nämade Bengt Skytte, INils Nilsson, Kristofer i Fors,
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Terserus och Skunk såsom de, med hvilka han i dyhka

ämnen talat, och hvilka mer eller mindre delade hans

tänkesätt. Der fanns, tillade han, också i hofrälten

en och annan^ som bjälade något; likväl var dermed

föga hevändl. Då man sedermera införde sonen, och

denne påminte honom om ett och annat, utbrast han

om igen : du är rättvis, o Herre, och rätta äro dina

domar! Just här på detta rummet stod jag och hjelpte

till att anklaga och öfverhevisa min egen fader; och

nu händer mig detsamma tillbaka af min egen son.

Han begärde tillstånd att tala med drottningen sjelf.

Wid underrättelsen derom reste Kristina genast dit och

inträdde i domsalen. Messenius bad dä, om nådig och

hastig död, häldst att blifva skjuten. Hela sin boh-

och skriftsamling testamenterade han åt drottningen,

hvarvid han tillade, att Karl den niondes historia bor-

de fortsättas på de grunder, han begynt; annars kunde
bemälde konung aldrig förswaras. Enka och barn

anbefallde han på det ödmjukaste Ull hjelp och be-

skydd och begärde slutligen kyssa drottningens hdnd,

hvilket hon, rörd af hans ånger, äfven tillät.

Rättegången med båda Mcssenierna slutades sålunda

fort nog. Svårare var undersökningen med dem, som
blifvit angifna för delaktighet i de upproriska tänke-

sätten.

Terserus kom temligen lätt från saken. Mcsseni-

erna vittnade, det han visserligen vore missnöjd med
närvarande regering; han hade likväl haft föga umgänge
med de brottsliga; aldrig jttrat något, som syftade på
uppror. Han blef icke ens inkallad till förhör.

Stadsskrifvarcn Skunk angafs, som den der varit

med närvarande regering missnöjd och önskat, det prin-

sen måtte snart komma till styret. Det var också han,

som uppsatt ofrälseståndens förut omtalade inlaga vid

1650 års riksdag. Skunk erkände detta sista; han hade

gjort det på ständernas begäran, men sade sig aldrig

yttrat någon önskan om regementsförändring; deremot kla-

gade han, att Messenius, fadern, som en ojörskämd mennx-
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ska, trugat sig in i hans hus, så alt man endast med
möda kunnat hlifva honom qvUt. Skunk kunde om
ingenting öfverbevisas.

Svårare blef ransakningen för herr Kristofer i

Fors. Sedan riksdagen var han känd som ytterligt

missnöjd och dertill obetänksam och hetlefrad. Ku blef

han, serdeles af den jngre Messenius, angifven för en

mängd häftiga och upproriska utlålelser; t. ex. han ha-

de talat om de förra bondekrigen, och alt sådana åter

kunde uppslå. Han hade önskat följa adeln till torget,

såsom år 1600 skedde i Linköping. De flesta, värsta

och dertill de orimligaste rykten, som unga Älessenius

i smädeskriften insatt, hade han hört af herr Kristofer;

t. ex. hur högadeln först ämnat låta prinsen i Ty-

ska kriget dödas, sedan på Jakobsdal med förgift af-

dagatagas; alt man med flit försummat drottningens

uppfostran; o. s. v. Kristofer nekade nästan till allt

och begynte gråta öfver ett så oförskylldt förtal. Mes-
senius, fadern, begynte dervid äfven på sin sida gråta

och beklaga, att han så nära sin död skulle nödgas

träta mot en prest. Kristofer kunde emellertid icke

öfverbevisas om någonting annat än oförsigtigt och obe-

tänksamt tal. Plan lick till läppgäld några veckors

fängelse och en allvarsam skrtpa, hvarefter man tillät ho-

nom resa hem igen.

Afven mot riksrådet Bengt Skyllc förekommo gan-

ska svåra angifvelser; men han vistades för närvarande

på utrikes ort. Man måste derföre uppskjuta hans rät-

tegång; hvarom mera framdeles.

Svårast blef det med borgmästaren Nils Nilsson,

svårt för regeringen; ty ISils Nilsson hade bland bor-

gerskapet så stort anhaug, att när han i början al rät-

tegången saltes i häkte, ansåg man nödigt att fördubbla

vakterna; hvarföre man äfven sedermera lemnade honom
friheten mot skriftligt löfte alt ej rvmma. Svårt blef det

ock för Nils Nilsson sjelf. Han var den, som förnäm-

ligast ledt ofrälseståuden under 1650 års riksdag. Han
hade också vägrat aulaga det adelskap, hvarmed mot-
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partiet sökte ncdniula hans stämma. Nu blef ban af

Messenius, fadern, besvärad med de farligaste beskyll-

ningarna; nemligen att hafva önskat uppror och rege-

mentsförändring. Borgmästaren svor och nekade der-

till. Messenius £ade : Hvad jag säger, är sannl, och

jag är beredd att derpå dö, samt inför Guds domstol mi-

na ord ansvara. Jag har visserligen talat en hop galen-

skap, men ni har mött mig med lika språk. Borgmä-

staren svor, alt del var osannt. Messenius svarade:

jag vill brinna i h— t, om det icke är sannl. Borg-

mästaren sade: jag önskar, att ni redan brunneih— t.

Da afbröt Kristina, sägande : JSils JSilsson, ni skall

icke hafva en sådan önskan öfver eder nästa I Dess-

utom^ när man besinnar edra förra gerningar, så är

det troligt, att Messenius har rätt. Messenius sade

:

jag besvär eder , Nils Nilsson, alt tala sanningen.

Hennes majestät har lofvat, det ingen mer än jag skall

härvid lida. Drag tder till minnes! Har ni icke

många gånger sagt: Gud nådc oss för "den grefve

Magnus? Har ni icke sagt,att nivägiat antaga adel-

skapet; ty ni hoppades under prinsens regering kom-

ma fram iterlden sådant förutan? Och då jag visade

eder Wurtzens brcf om smädeskriften , önskade ni

ju, att prinsen måtte fatta mod! JNils JXilsson svarade,

att brefvel hade visserligen han sel väl som många
andra sett. Det öfriga vore osannt; han hade också

blott en och annan gång träffat Messenius, som då
slamrat och pratat allehanda. Messenius sade : jag

ljuger icke. Jag har ofta varit hos eder, Nils Nils-

son, och druckit mig rus. Ni är en patriot af just

samma ull som jag. Men jag ber eder, bättra sådant

och se på eder syssla, och icke på det, som är öfver eder.

Ni bör besinna, all det är icke borgmästare utan rik-

sens råd, som det tillkommer alt i regeringen biträda

vår nådiga drottning. Nils Nilsson svarade : det är

rätt, alt enhvar bör akta på sitt ämbete, och ej be-

kymra sig om en annans; deruli hafva både jag och

ni Messenius felat. För öfrigt, tillade han, hade jag
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nog mod alt bekänna, om jag visste mig skyldig. Ku
måste jag enligt med sanningen neka. Han kunde

icke heller om någonting öfverbevisas.

Ännu en angifvelse återstod, och det visserligen

den svåraste. Messenius, sonen, hade bekant, att han

St en Nils Kristofersson utlemnat ett exemplar af smäde-

skriften. Måhända var denne en son till Kristofer i

Fors och bror ät den flicka, vid hvilken unga Messe-

nius var fästad med så häftig kärlek, och hos hvars

slägt han derföre önskade vinna anseende som en be-

tydande man. Det besynnerliga är, att om denne så

hårdt angifna medbroltsling icke den ringaste undersök-

ning verkställdes. Kanhända var han den förrädiske

vän, som enligt några berättelser först för drottningen

och öfverstålhållaren röjde hela företaget.

TJDGETREDJE KAPITLET.
OM MESSENIERNAS DÖD.

Båda Messeniema hade afgifvit sådana bekännelser,

att de kunde lagligen fällas till döden; till och med
de sjelfva yttrade flere gånger inför domstolen, att de

förtjent detta straff. Kristina trodde äfven deras afrät-

tande vara tillräckligt för att skrämma andra från sam-

ma bana. Det tyckes ock, som hon fruktat göra vidare

upptäckter, kanhända af personer, hvilka hon icke vå-

gat strafTa. Derföre användes ingen enda gång pinbän-

ken, hvilken eljest på denna tiden allmänt begagnades.

Drottningen önskade också att före julen få slut på hela

saken; ville äfven genom skyndsamhet förekomma allt

fram och återtalande, hvaraf sinnena än mera retades.

Man påskyndade derföre målet. Kristina föreslog, alt

fadern borde halshuggas och hufvudet på påle upp-

sättas^ sonen deremot rådbråkas och sleglas. Hofrät-

tens dom blef som följer: AUdenstund Messenius fadern
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mot landets rälla öfverJiet sig grofl försett och sjelf

bekänner sig hafva döden förtjenat, alltså varder han,

androm vrångvisom och oielänklom till varnagcl dömd
all under svärd lif sitt mista. Då detta utslag blifvit

för Messenius i hofrätten afkunnadt, sade han : jag

tackar eder för nådig dom. J magen hafva goda sam-

veten; ty i hafven dömt rält, och såsom jag sJelf skulle

hafva gjort. Gud välsigne hennes majestät och late

allt ondt härmed hafva en ända! Derpa fördes han till-

baka till fängelset.

Öfver sonen fälldes det utslag, alt han, såsom

den der genom sin smädeskrift velat väcka uppror

inom fäderneslandet , skulle androm till varnagel som
en riksförrädare först mista högra handen, sedan hals-

huggas, kroppen fyrskiftas och jemnte hufvudct på ste-

gel uppsättas; samt handen vid kåken på Stortorget

fastnaglas. Samma dag, domen fälldes, blef Messenii

sköldemärke på Axel Oxenstjernas befallning från rid-
"

dårhuset nedtaget, och adelsbrefvet sönderskuret.

Lördagen den 13 December fängslades Messeni-

erna; lördagen d. 20 December fälldes domen, och

måndagen derpå eller två dagar före julaftonen gick den

i verkställighet. Då fångarna sista gången möttes, föll

sonen på knä och bad under tårar fadern om tillgift

för den olycka, han honom förorsakat. Fadern gaf den

begärda förlåtelsen, hvarpå de skildes. Under vägen och

ända i sieta stunden vidhöll fadern sina beskyllningar

mot Bengt Skytte. På Norrmalms torg blef han slut-

ligen afrättad och kroppen derefter uti Maria kyrko-

gård begrafven. Utanför Norrmalm, på stadens afrätts-

plats, undergick sonen sitt straff och blef äfven dersam-

mastädes steglad. Messenierna saknade icke försvarare.

En af Kristinas egna hofpredikanler blef afsatt, emedan
han i sina predikningar hade mot orättvisa domar utfarit

på sådant sätt, att man allmänt ansåg honom tadla

det öfver Messenierna giingna straffet ^).

') De la Gärd. Joh. Ekeblad bref. d. a8 Jan. 1 653. Troli-

gen var det den orolifie och trätlystue Petrus Arens-
beckius,!^sedermera pastor i Kafrina.
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Tvä och elt fjerdedels Sr dcrefler, eller en manad
förr än Kristina lemnade Sverge, for lion engång, såsom

alltid vid Jakobsdals-resorna, förbi afrättsplatsen. Wid
åsynen af de ännu qvarstäende steglen befallte hon, att

dessa skulle borttagas och lemningarna efter den olyck-

lige ynglingen nedgräfvas. Hon visade ånger öfver af-

rältningen, och sade, alt de, som rådl henne dcrtill,

förtjent lika straff. Hon hade likväl sjelf yrkat strän-

gare dom än den, som hofrälten fällde.

Messenius hade testamenterat Kristina sin skrift-

och boksamling, hvilken af arfvingarna värderades till

7000 riksdaler. Wid hans död blef den också till

slottet uppburen och med de öfriga samlingarna för-

enad.

Messenius hade på samma gång åt drottningen anbe-

fallt sin enka och sina döttrar. Enkan fick blott det återstå-

* ende af mannens lön. Hans förläningsgårdar skänktes

åt andra, innan den efterlemnade skulden blifvit gäldad;

så att enkan^ måste af sina enskilda medel densamma
betala. — At hvardera af döttrarna lofvade Kristina

årligt understöd af 200 daler. Det utbetaldes aldrig/

Barnen, oense med sin stjufmor, blefvo snart af henne
drifna ur huset, och måste i ringa tjenster förvärfva sitt

bröd. Ofta nog och länge inlemnade de ansökningar,

att återfå något af faderns gods, eller betalning för hans

samlingar, eller åtminstone det af Kristina lofvade un-
derstödet; men förgäfves. Andleligcn år 1684 gafKarl

den elfte åt den enda då qvarlefvande dottern ett års-

underhäll af 100 daler silfvermynt.

För den trohet, Karl Gustaf vid detla tillfälle vi-

sat, sände Kristina honom en dosa, besatt med dia-

manter och värderad till 20,000 plåtar. Prinsen skänkte

henne tillbaka ett i Tyskland inköpt medaljkabinett,

värderadt till 10,000 riksdaler.
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TJUGEFJERDE KAPITLET.

OM BOURDELOT.

Messeniernas rättegång och allt, hvad derunder

kom i dagen, hade hört upplysa Kristina om allmänna

tänkesättet och återföra henne till mera sansadt uppfö-

rande, lill mera afseende på undersåtarnes hasta. Be-

klagligtvis finner man inga spår till en sådan förändring.

INöjen och slöserier fortforo; och det var under eller

omkring året 1652, som till Sverge inkommo de ryktbara

främlingarna Ulfeld, Radziejewski, Bourdelot och Piraen-

telli , hvilka alla fyra blefvo af mycket och skadeligt

inflytande; i synnerhet de två sistnämnde.

Bourdelots rätta namn var Petter Michon. Han
föddes år 1610, i staden Sens i Bourgogne; fadren vad

barberare, modren, Anna Bourdelot, slägt med flera ut-

märkta personer så väl i Paris som i Geneve. Sonen

arbetade först som apotekarclärling hemma i sin fäder-

nestad, skickades sedan till slägtingarna i Paris, der

han genomgick filosofiska och större delen af medicinska

lärobanan. Han visade Ijckliga snillegäfvor, och fick

derföre antaga sina morbröders namn, hvilket var mera

kändt och aktadt än hans eget; och en af dem utnämnde

honom äfven till sin fran.tida arfvinge. Tillika hlef han

läkare hos prins Henrik och sedermera hos dess son, prins

Ludvig Condé, under hvilka tjenstgöringar han fulländade

den medicinska banan. Han hade äfven någon tid va-

rit i Rom, vunnit päfvens välvilja samt skriftliga tillåtelse

att, ehuru ej prest, likväl kunna utnämnas till andeliga

lägenheter; hvaremot Bourdelot borde som läkare utan

betalning betjena de fattiga, som hos honom sökte

hjelp.

Bourdelot var en ganska kunnig och liflig man,

full af skämt och infall ; men oftast på bekostnad af

andra. Han var dessutom hemma i något hyart, sjöng
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med lätthet till guitarren, målade porträtter, tillagade

vällukter, och kunde i nödfall afven ålaga sig matan-

rätlningar. För öfrigt beskrifves han såsom egenkär,

skrjlsam, påflugen, samt helt och hållet i saknad af ädla

och stadgade grundsatser.

Då Salmasius lemnade Sverge, fruktade han att

genom den qvarblifna ovännen Vossius gå i mistning

om Kristinas ynnest och deraf flytande fördelar.

För att hindra sådant önskade han hafva vid hennes

sida och i hennes förtroende någon af sina vänner. Två
fransmän, Menage och Guy Patin , voro i fråga, men
båda fruktade Svenska vintrarna. Slutligen valdes Bour-

delotj och det så mycket häldre, som denne var Sal-

masii landsman, nemligen en Bourgognare, och Kri-

stinas ofta återkommande sjukdomsanfall påkallade eu

skickligare läkare än . de hittills använda. Tillbudet

antogs.

Kristinas hälsa var i sjelfva verket ganska vack-

lande. Ölägenheterna af hennes skarpa vätskor och na-

turligen hetsiga temperament hade blifvit ökade genom
nattvak, ansträngningar och osund spis. Hon hade ofta

och i synnerhet nu på någon tid varit plågad af matt-

het och brist på sömn, samt af dåningar, bölder och

febrar. Hennes läkare förstodo icke häfva det onda;

och man började höra rykten om hennes snara död,

samt om underbara tecken och syner , som förebud

dertill.

I början af året 1652 lärer Bourdelot hafva kom-
mit till Svenska hofvet. Genast föreskref han drott-

ningen ett ändradt lefnadssält, med åderlåtningar, varma

bad samt mera regelbunden och kylande matordning.

Det lyckades alt på delta sätt inom kort motarbeta det

onda, så alt Kristina fann sig belydligen förbättrad.

Hon erkände sjelf, alt hon hade Bourdelot näst Gud
att lacka för lifvet; hvarföre hon också utnämnde honom
till sin arkiater och förste läkare. Hans anseende steg

fort och till ovanlig höjd. Redan som fransman var

hau väl anskrifven, och i synnerhet som anhängare af
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prins Condé. Det lätta och behagliga utngangssättet

bidrog än mer att vinna drottningen, hvilken i sig sjelf

hatade allt, som var stelt och småaktigt. Hon fann sig

serdeles road af det qvicka och hvassa skämt, hvarmed
Bourdelot angrep och förlöjligade en hop allvarsamma,

stundom kanske tråkiga lärda vid hennes hof. Det

fyndiga sätt, hvarpå han använde sina egna kunskaper,

gjorde, att dessa tycktes större, än de i verkligheten

voro. Han synes äfven hafva varit den, som först på
fullt allvar ledde Kristinas blickar ut åt fri tänkeriets

vidsträckta rymder, hvilkas nya utsigter till en början

ingåfvo henne en hög tanka om vidden och kraften af

sin ledares snille, och hon hördes påstå, att Bourdelot

vore tidehvarfvtts största man. I början bodde han

invid slottet, midt emot Axel Oxenstjerna; likasom på
trots, ty den gamle rikskansleren kunde aldrig lida ho-

nom. Sedan flyttade han in på sjelfva slottet och blef

drottningens beständiga, någon tid nästan hennes enda,

sällskap. Hon drog sig från de andra lärda och från

sina statsmän för att vara tillsammans med Bourdelot.

Under de offentliga spisningarna stod han vid hennes

stol, med öfvermod seende rikets ämbetsmän och andra

utmärktare personer öfver axeln; ty sällan vände drott-

ningen sitt tal till dem, utan oftast till Bourdelot, och

log bifallande åt dennes stundom rätt stickande infall.

Han var för året hennes förklarade gunstling. Hans
förord begärdes under smicker och uppvaktningar af

höga och låga; och blef vanligtvis det gällande. Under
en sjukdom hedrades han flere gånger med besök af

drottningen och af det härmande hofTolket. Tillika

öfveröstes han med gåfvor så väl af Kristina som af

dem, hvilka önskade genom honom vinna hennes gunstj

och hans bord och enskilda lefnad var mera lysande än

sjelfva den unga De la Gardies.

Denna ovanliga nåd väckte allmän och häftig af-

und, och Bourdelots eget uppförande ökade oviljan.

Statens högsta ämbetsmän retades så väl genom hans

visade öfverraod och gäckerier, som genom hans inQj-z
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tände på regeringcus gäng. Piesterna klagade, wtt Bour-
delot itigaf drottningen gudlösa och osedliga täukesält.

Läkrarua beskyllde honom för okunnighet i yrketj hän-
delsen ville ock, att några herrar, som anförtrott sig

åt hans vård, inom kort afledo. Bönderna^ farande efter

orediga rykten, uttydde dem pä sitt vis och påstodo, alt

Bourdelot förhäxat Kristina. Missnöjdast blefvo de lär-

da. Till den nya lefnadsordning, Bourdelot föreskrifvit,

hörde ock, alt drottningen skulle afslå från sina tidiga

morgonstudier och i allmänhet från alla dylika ansträng-

ningar. Dels af denna orsak, dels af medfödd benä-

genhet för gäckerier, dels också af äslundan alt roa

sin herrskarinna, företog sig Bourdelot att vända i åt-

löje de lärda herrarnas allvarsamma sysselsättningar och
satser. Han kände en stor mängd löjliga uppträden ef-

ter lärda män, så val närvarande som frånvarande; och

han berättade dem med mycken skicklighet. Delta

gjorde åsyftad verkan. Drottningen drog sig mer och

mer frän vetenskaperna och deras idkare; ja hon tillät

Bourdelot att någon gäng drifva med dessa sednare ett

ganska oanständigt skämt. Till Stockholm hade samma
är kommit den redlige och grundlärde fransmannen

Bochart. En afton skulle han inför drottningen och hofvet

uppläsa en lärd afhandling, frukten af många och träg-

na mödor. Just när Kristina ville gå in till sällskapet,

kände Bourdelot på hennes puls och försäkrade, att

den vore feberaJctig, och att hon icke borde anstränga

sig. Bochart måste med harm och under Bourdelots

skadeglädje sakna drottningens närvaro vid uppläsan-

det. En annan gång har enligt sägen Bourdelot inbillat

Kristina , att Bochart vore mästare på flöjt , men
tillika så blyg , att han endast genom befallning

kunde förmås alt spela. Hon började derföre först

bedja, sedan truga, sist befalla; tills slutligen den för-

lägne Bochart måste föra flöjten till mund och under

hofvets löje visa, huru föga skicklig han var på instru-

mentet. "'* I Stockholm funnos tvänne andra af Kristina

inkallade lärda, fransmannen Naudc' och tysken Rlei-
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horn. Den förre hade skrifvit om gamla folkslagens

dansar, den sednare om deras musik. Boardelot uttänkle

mot dem följande puts. Han öfvertalade drottningen

att till sin och hofvets förlustelse befalla närande herrar

genom lefvande exempel gifva mera åskådlighet åt

sina afhandlingar; Meibom skulle nemligen spela och

Naudé dansa, båda efter de lordna folkslagens sätt. De
godtrogna läskarlarna togo saken för allvar och började

verkeligen en afton det begärda skådespelet. Men af

Ijofvets illa återhållna löje märkte de snart gäckeriet

och drogo sig tillbaka, flata och förargade. Naudé tålde

och teg; men den häftigare Meibom, då han icke kun-

de låta sin vrede utbryta mot drottningen sjelf, an-

föll dagen derpå Bourdelot och tilldelade honom en

duglig örfil. Bourdelot klagade. Kristina blef på Mei-

bom jylterst uppbragt. Bourdelot, sade hon, hade ge-

nast bort hasta honom hufvudslupa ut genom fönstret.

Meibom måste nu i dess ställe hufvudstupa ut från

Sverge, och gjorde det gerna. Många andra af de lär-

da utlänningarna följde honom. Alla härmades öfver

det orimliga företräde, som Kristina gaf Bourdelot, och

öfver de ovärdiga uppträden, som deraf föranleddes.

Bourdelot införde visserligen många fransmän, med
hvilka han omgaf drottningens person ; likväl voro des-

sa olta med honom missnöjda och icke utan skäl. Det
var vid denna tiden uti Frankrike öppen fiendskap

mellan konungen och prins Ludvig Gondé. Den sed-

nare hade öfvergått till spaniorerna och sökte nu med
deras hjelp väcka inbördes krig inom Frankrike. Stri-

dens utgång tycktes någon tid oviss och vacklande.

Sådant var äfven Kristinas tänkesätt. Redan af sig

sjelf hyste hon mycken beundran och tillgifvenhet för

Condé. Det nyss ankomna spanska sändebudet, Pi-

mentelli, sökte också att helt och hållet vinna henne
för samma parti. Chanut, den nitiske bevakaren af

Frankrikes fördel, var borta, och efterträdaren saknade

antingen hans lycka eller hans skicklighet. Bourdelot,

med beräkning af alla dessa förhållanden och med gam-
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mal tillgifvenhet för Conde, ställde sig på spanska si-

dan och arbetade gemensamt med Pimentelli. Detta

väckte missnöje hos alla fransmän, och hofvet i Paris

började betrakta honom med misstänksamhet och ovil-

ja. Men snart vände sig vapenlyckan till Frankrikes

fördel. Bourdelot följde exemplet. Han öfvergaf Con-

dé och Spanien, erböd sin trogna tjenst åt det segran-

de franska hofvet, och arbetade äfven till dess bästa.

Denna förändring skedde också vid den tiden, då Bour-

delot begynte förutse den tvingande nödvändigheten att

snart lemna Sverge, hvarföre han behöfde hos sin egen

regering möta gynnande tänkesätt.

Bourdelots vistande vid hofvet var i många hän-

seenden ganska ofördelaktigt för Kristina. Vettenska-

perna voro vid hans ankomst till Sverge den enda all-

varsamma sysselsättning, hon ännu älskade. Bourdelot

gjorde slut också på den, och ledde henne, under

sken af hälsovård, till nästan uteslutande lustbarheter

och overksamhet. Hennes gudsfruktan, redan rubbad af

Vossius och Salmasius, blef af Bourdelot nästan tillin-

tetgjord, och gäckeri med de heligaste föremål hörde

snart till ordningen för dagen. Till och med hennes vörd-

nad för sedelärans bud undergräfdes, och pligten att

föra ett dygdigt lefverne räknades till de andra förål-

drade fördomarna. Hennes slöseri sökte Bourdelot ic-

ke hejda, utan till egen vinst begagna. Hennes öra

visste han stänga för de allvarsamma statsmännen och

i synnerhet för svenskarna, så att hon nästan uteslu-

tande omgafs af utlänningar. Man härmades allmänt

att se den snillrika drottningen helt och hållet öfver-

lemna sig åt en så dålig man som Bourdelot.

Flere af hofherrarna förnedrade sig till kry-

peri för den allsmägtiga gunstlingen. De besökte ho-

nom under sjukdomen, och det berättas, alt han nyårs-

dagen 1653 af dem erhöll gåfvor för 20,000 riksdaler.

Men bakom detta smicker låg dödligt hat. Många
brydde sig icke om att dölja detta sitt tänkesätt. Adeln

t. ex. bad drottalngen aHägsna Bourdelot, såsom vådlig
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för statens lugn, och för hennes egen hälsa; ty han
vore icke någon verklig läkare. Kristipa förblef dock

obeveklig och påstod, del Bourdelot vore den största,

icke blott läkare, utan ock veltenskapsman på sin tid;

endast afunden nekade dertill. Detta tilldrog sig i Ja-

nuari 1653. Drottningens ynnest fortfor, missnöjet

ökades; och Bourdelot erhöll namnlösa bref, fulla med
hotelser. Af den hetlefrade Tott blef han engång till

och med trakterad med käpprapp. Slutligen vågade

han knappt ensam visa sig på gatan; ty han var bela-

stad med äfven folkmassans hat. Presterskapet ämnade

formligen varna Kristina för smittan af hans gudlösa

tänkesätt. Enkedrottning Maria Eleonora, som var lu-

therska läran ifrigt tillgifven, delade samma farhågor.

När hon hörde presternas afsigt omtalas, beslöt hon fö-

rekomma dem och spara Kristina obehaget af ett dy-

likt uppträde. Det var nu, som mellan mor och dot-

ter föreföll det märkvärdiga samtal, hvilket vi redan

berättat ^). Den hårdhet, Kristina vid detta tillfälle

visade, uppretade sinnena än mera mot den förhatade

Bourdelot.

Ingen var dock häftigare uppbragt än grefve Mag-
nus, och ingen med mera skäl; ty den förut allsmäg-

tige grefven och gunstlingen säg sig i hast undanträngd

af en obetydlig fransysk läkare. De la Gardie var för

stolt att dölja sitt missnöje. Uti Januari 1653 klagade

han hos drottningen, att Bourdelot gjorde henne kall-

sinnig så mot honom som mot de andra svenska her-

rarna. Drottningen nekade. I detsamma inträdde

Bourdelot i rummet. Underrättad om samtalsämnet^

yttrade han : jag har länge förutsett, att "många bland
de stora skulle söka anledning att störta mig. Jag har
derföre varit på min vakt, och mot dem icke yttrat

ett enda ord. Grefve Magnus framdrog som vittnea

ett par sig tillgifna, vid hofvet tjenstgöra;tide, fransoser

;

') 6:te delen p. 49a.
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bletVo skrämda af drottningens och den allsmägliga

gunstlingens närvaro; allt nog, de nekade till grefvens

uppgift. Kristina tog likväl saken sfi, som angifvelsen

varit grundad, men vittnena fega förtalare, som ej sto-

do vid sina ord ; hvarföre de också på slående fot ja-

gades frän liofvet. Grefve Magnus sökte qväfva sin

ovilja och förärade Bourdelot ett dyrbart diamantsmyc-

ke, måhända till en slags försoning. Allt detta oaktadt

kände dock grefven, att han från detta ögonblick än

mera förlorat Krislinas välvilja ; hvarföre han begärde

tillåtelse att draga sig undan till landet. Men Bourde-

lot fruktade, att en så häftig brytning skulle väcka för

stort uppseende och än mera öka oviljan. Krislina

nekade derföre den begärda tillåtelsen. Emedlertid

\äxte hatet mot främlingen allt mer och mer. Uti

April anförde grefve Magnus nya klagomål, och Kri-

stina sökte fåfängt stifta förlikning. I Maj l653aflem-
nade grefven en formlig förklaring, a(t både han och flere

bland de högre äinbelsmännen ämnade taga afskcd, der-

est icke Bourdelot bortskickades. Kristina klagade högt

och bittert, att ingen mer än hon förstode rätt bedö-

ma och värdera den utmärkta främlingen. Oviljan

mot honom vore blott afund öfver hans omätligt öf-

verlägsna egenskaper. Men antingen nu drottningen

eller han sjelf icke längre vågade trotsa det stigande

missnöjet; allt nog, man beslöt, att han med det för-

sta skulle lemna Sverge. Kristina talte om att gifva

honom 20,000 riksdaler för silt besök. Grefve Mag-
nus deremot sade honom midt i ansiglet: jag gifvcr

eder aldrig min förlåtelse!

För att bereda Bourdelot en tryggad framtid sökte

Kristina att åt honom hos konungen i Frankrike utverka

någon rik presterlig lägenhet; och icke en utan många
gånger anmälde hon denna önskan, dels genom sven-

ska sändebudet i Paris, dels genom fransyska sändebu-

det i Stockholm. Tillika sökte hon så länge som möj-
ligt fördröja hans affärd och fick verklig anledning
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dertill genom en iråkad sjukdom, hvilken dock snart

öfvervanns. Andtligcn i Juni skulle Bourdelot resa.

Kristina befallde honom göra afskedsbesök hos grefve

Magnus. Bourdelot gjorde så, men biel' mottagen med
köld och förakt. Bourdelot anmärkte, alt han likväl

kunde i Frankrike göra myckel fur eller mot grefve

Magni anseende. Denne svarade : jag hoppas, att

milt anseende är, Gudi lof, i Frankrike så ttadfästadt,

alt det ej behöfver stud af en Bourdelot.

Drottningens välvilja fortfor, ännu i afskedsstun-

den oförminskad. Hon lemnade en af sina vagnar att

(öra Bourdelot ända till Danska gränsen och öfverant-

vardade honom ett rekommendalionsbref till konungen
af Frankrike samt 10,000 riksdaler i handom och
derjemnte en växel på 20,000 riksdaler att inom tio

månader betalas. Sjelfva aflrirden blef ej lysande. Af
fruktan för pöbeln smög gunstlingen nattetid ur staden.

Under utresan besökte han prins Karl Gustaf på
Borgholm. Denne herre hjste mycken ovilja mot frans-

mannen ; men hade lör drottningens skull icke vägat

uttala dessa tänkesätt utan till och med nödgats vis&

motsatta. Ku hoppades Bourdelot afskedsgåfvor också

af prinsen och af dess bror; af den förre hade haa
till och med begärt dess porträtt, och som det tyc-

kes, fått löfte derom. Karl Gustafs vänner bådo ho-

nom också uppfylla detta löfte; och föreställde nöd-
vändigheten att genom ett sådant offer bibehålla drott-

ningens välvilja. Länge sträfvade Karl Gustaf mot
en dylik förödmjukelse ; och det arbetades en hel dag,

innan man lyckades öfvertala honom. Andtligen förä-

rade han Bourdelot en guldkedja med sitt porträtt, in-

fattadt i diamanter, alltsammans värderadt till 2,000
riksdaler; brodern, pfaltsgrefven Adolf Johan, likaledes

sitt porträtt af 1,000 ecus värde. Efter en sålunda i

sista ögonblicket fortsatt skörd lemnade andtligen Bour-
delot Sverge. Somliga påstå, att han derifrån medför-

de j penningar eller penningevärde 50,000, andra

100,000 riksdaler; andra åter tvu tuanor guld, det
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vill, efter dén tidens vanliga rakning, säga 200,000 riks-

daler. Vossius yttrar i korthet: Bourdelot har nu
rest, lastad med guld och med förbannelser, båda i

täflande mängd.

I Paris började Bourdelot lefva på stor fot och ville

knappast igenkänna fordna vänner. Till de rika gåf-

vorna från Sverge nekade han och påstod deremot^ att

han i nämnde land af egna medel tillsatt 20,000 gul-

den. Så mycket mer omtalade han de underbara kurer

han gjort och det höga förtroende, han hos drottningen

åtnjutit; samt yttrade till och med sin förhoppning att

än en gång komma till Stockholm, och det som fransyska

kronans sändebud. Han förtalade grefve Magnus, samt

påffetod, att prinsen för Bourdelots skull brutit med
nämnde sin svåger, och att pfaltsgrefven Adolf Johan
smickrat Bourdelot och med handen på värjfästet lof-

vat försvara dess heder, mot hvem som häldst; ett

skryt, h varmed Bourdelot ådrog sig båda furstarnes öka-

de ovilja.

Konungen i Frankrike hade emellertid för att åter-

vinna och stadga Kristinas vacklande vänskap gifvit åt

Bourdelot ett indrägtigt abbotsstift. Men här råkade

denne snart i långa och häftiga tvister med de under-

lydande munkarna, hvarföre han också i Paris tillbrin-

gade större delen af sin återstående tid.

Kristinas tillgifvenhet för Bourdelot försvann lika

fort, som den kommit. Redan några veckor före af-

resan, och medan hon ännu mot hela sin omgifning

försvarade hans ära, yttrade hon i förtroende till den

återkomne Chanut, att hon visserligen insåge alla Bour-
delots fel, men äfven hans ovanliga förtjenster, och

deribland räddningen af hennes eget lif. Två måna-
der efter Bourdelots afresa hade hon, ovisst af hvad
anledning, fullkomligt ändrat tänkesätt. Hon talade om
honom endast med förakt, ville ej skrifva honom till,

ej heller mottaga hans bref. När hon öppnade ett från

Paris ankommet paket föll en sådan hans skrifvelse henne

i ögonen. Hon igenV^de genast Bourdelots stil; förde
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brefvet först till sin, sedan till en af de kringståendes

näsa och utropade: Hu! hvad det luktar medikamen-

ier\ Den tillfrågade fortsatte i samma ton: Hu! det

luktar, som pesten! Kristina skrattade, bortkastade

brefvet ouppbrutet och läste det aldrig. — Kort der-

efter sände hon Du Fresne till Frankrike med ett upp-
drag, hvilket förut varit anförlrodt åt Bourdelot. Nu
tillsade hun Du Fresne att dcrom icke tala ett enda

ord med Bourdelot och förklarade, alt hon ville med
denne sednare icke stå i den ringaste förbindelse.

Längre fram på hösten har hon, enligt en berättelse af

grefve Magnus förklarat, det hon redan frän Bourde-
lots första ankomst hållit honom för en ytterst få-
fäng varelse ; men dock velat f&r ro skull fresta, hur
långt han kunde drifva silt öfvermod. Nu dref hon
sjelf sin ovilja så långt, att hon motarbetade sina ford-

na rekommendalionsbref och förklarade, att hon ej

mera med någon serdeles ifver yrkade hans befordran.

Detta kom för sent. Bourdelot hade redan fått det

lediga abbotstiftet.

Då Kristina efter tronafsägelsen vistades uti Bel-

gien, inställde sig äfven Bourdelot till uppvaktning;

men blef kallt mottagen och snart tillbakaskickad.

Kristina försäkrade, att hon numera icke behöfde några
medikamenler.

Tio år derefter och sedermera allt framgent var

hon återigen med honom i brefvexling. Det tjxkes,

som han haft i uppdrag alt skaffa henne underrättelse

om det förnämsta, som tilldrog sig i Paris.

Utan vänner och anhöriga, lilibragte Bourdelot en
lång och sorglig ålderdom och begynte slutligen alt li-

da af gallsjuka och tvinsot. Betjenten gaf honom en

gång af misstag opium i stället för något annat läke-

medel, hvarpå följde en tjugu timmars dvala. Betjen-

ten ville under tiden hålla hans fötter varma, men
brände med ny oförsigtighet hål på en af hälarna. Un-
der fortsalt vauvård slog sig kräfta i såret och föror-

sakade döden.
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TJUGEFEMTE KAPITLET,

OM PIMENTELLI.

Kristina hade under de sednare åren af sin rege-

ring afskickat först bref och derefter sändebud lill

spanska hofvet, till hvilket hon likväl först stått i gan-

ska fiendlligt förhållande, Afsigten med detta närman-

de var, dels att åt Sverge vinna fördelaktiga han-

delsförbindelser, dels att för framtida resor bereda

drottningen ett vänskapligt mottagande uti Spanska

staterna. Hofvet i Madrid affärdade tillbaka en

beskickning till Stockholm. Afsigten med denna var,

dels att vända drottningens sinne från Frankrike
,

hvilken stat då var i öppet krig mot Spanien; dels

att draga Sverges salthandel från Portugal, hvilket sed-

nare land nyss undandragit sig Spaniens öfvervälde.

Denna beskickning anförtroddes åt Antonio de Pimen-

telli, en icke synnerhgt lärd, men så mycket mera be-

lefvad och artig herre, både klok och qvick, dertill

med ett ganska fördelaktigt utseende. Beledsagad af

hustru och barn samt ett sällskap af 50 personer be-

gaf han sig på vägen och anlände d. 16 Augusti 1652
till Stockholm, der han blcf väl emoltagen. Drottnin-

gen var för tillfället på Kungsör hos sin då sjuka mo-
der. Hon skyndade snart tillbaka och har enligt be-

rättelse ridande tillryggalaggt vägen mellan Kungsör och

Stockholm på den korta tiden af fjorton timmar. Så

härdig var bonj tillika så nyfiken efter den ankomna
främlingen.

Vid hälsningsförelrädet lemnade Pimentelli å sin

konungs vägnar en skänk af tolf stora silfverfat, fyllda

med allahanda dyrbarheter, och erböd derjemnte likale-

des 300 läster spanskt salt, såsom prof på denna varas

godhet.

Det finnes en berättelse , all, när Pimentelli första
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gungen framträdde inför Kristina, har han till hela hof

vets förvåning icke hållit något hälsningstal , utan en-

dast gjort en djup bugning och derefter helt tvärt af-

lägsnat sig. Några dagar derefter begärde och erhöll

han njtt företräde, hvarvid han ursäktade sin förra

stumhet med den förvåning, den häpnad, han erfor vid

åsynen af den verldsberömda drottningen och af hen-

nes förbländande behag och vördnadsbjudande maje-

stät. Detta allt säges hafva varit förställning för alt

smickra drottningens egenkärlek och vinna hennes väl-

vilja redan från första ögonblicket. Det synes dock,

som hela berättelsen saknade grund.

Det är emellertid säkert, att Pimentelli oförtöfvadt

kom hos drottningen i ganska stor gunst. Som slug

hofman hade han i förväg utforskat hennes egenheter

och visste nu förträflligt begagna denna sin kunskap.

Snart, ja inom några veckor, beslöts, att han skulle för

längre tid stanna i Sverge. En del af sällskapet åter-

skickades till Spanien, och han sjelf fick från slottet mö-
bler för sina rnm. Allt mer och mer steg han i drott-

ningens förtroende; sällan kunde hon undvara hans säll-

skap, och till och med vid likfärderna såg man honom
någon gång sitta på fotsteget till hennes vagn. Slut-

ligen vistades han hvarje dag, ja nästan hvarje stund

pä slottet; och det berättades, att drottningen gaf ho-
nom förtroende af rikets vigtigaste angelägenheter och
dervid ofta inhemtade och följde hans råd.

Hvad som mycket bidrog lill Pimentellis hastiga

framgång, var hans endrägt med Bourdelot. Dessa två

arbetade tillsammans för att locka Kristina från fransy-

ska till spanska partiet; och den tidigare komne, redan
uti gunsten rotfästade Bourdelot gjorde allt för att dra-
ga fram Pimentelli, tills denne lärjunge slutligen öfver-

träfFade sin mästare.

Med drottningens ynnest följde, som vanligt, de
andras afund och hat. Grefve Magnus var mot den
nya gunstlingen lika uppbragt som mot den föregåen-

de ; men vågade nu mera icke öppet visa detta sitt
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tänkesätt. Folket hatade Pimeutelli i den fyrdubbla

egenskapen af främling, gunstling, katolik och spanior,

hvilka tvänne sistnämnde ord hade i hopens öron nu
öfver hundrade år varit liktydiga med bedragare och

fiende. De besynnerligaste rykten gingo kring landet

och blefvo till och med i tryck upprepade. Det het-

te, alt Pimentelli vore Krislinas verkliga älskare; all

han deremot icke vore något verkligt sändebud, ulan

Holt en äfvenlyrare med dikladtnamn; en annan gång,

all han ämnade locka Krislina icke blott Ull Italien,

ulan också till Grekland, till Turkiet, ja längst bort

till Persien.

Mot midsommar 1G53 fick Pimentelli sin konuugs
befallning att återvända till Spanien. Underrättelsen

härom väckte uti Sverge både allmän och liflig glädje,

häldst den andra lika hatade gunstlingen, uemligen Bour-

delot, skulle också vid samma tid airesa. Mången ha-

de i sin fröjd velat tända lusteldar, om man ej fruk-

tat dermed förolämpa drottningen. Hon deremot öka-

de sina yuuestbevis i samma mån, som skilsmessau nal-

kades. Pimentelli blcf nu eller kort förut upphöjd till

svensk öfverkammarherre. Han följde också öfverallt.

Enkedrottningen lät till ett bröUopp i Nyköping inbju-

da Kristina och alla de främmande sändebuden. Kri-

stina förteg sednare delen af bjudningen och medtog
endast Pimentelli. Som bevis på hans inflytande be-

rättades, hur han öfvertalade Kristina att gifva åt Öster-

rikiska hoivet tillbaka det högst dyrbara konstkabinett,

som Königsmarck i Prag eröfrat. Det var också nu,

och som det tyckes till Pimentellis ära, som Amaran-
ter-orden instiftades.

Emellertid nftlkades afresan. Den blifver min död,

sade Pimentelli. Den blef också vecka efter vecka

uppskjuten. Andtligen aflade han sitt formliga afskeds-

besök; och Kristina befallte, att örlogsskeppet Hercules

om 70 kanoner skulle från Göteborg föra honom öf-

ver hafvet. Likväl uppsköts resan ånyo; mest för lusl-

barheter. Alla i gunst varande hoiherrar gjorde, den
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ene efter deu andra, afskedsbjudningar lör den resande;

och till slutet gaf drottningen sjelf till hans ära ett präk-

tigt gästahud på Jakobsdal, hvarefter följde ett värdskap

på sjelfva rikssalen, och dessutom flere andra lillställ-

ningar ända i sista stunden. Gåfvor uteblefvo ej. Pi-

nientelU erhöll 10,000 riksdaler i handom och dertill

Amarantprydnaden i diamanter och rubiner, värderad

till tolflusen kronor; hans tvänne förnämsta tjenare hvar-

dera en guldkedja af trehundrade dukaters värde. Vid
afresan, den skedde i början af Augusti 1653, samlade

si»; deremot pöbeln och uttalade sitt afsked medelst

oväsende och förbannelser.

Uti Göteborg steg Pimentelli ombord och anträd-

de hemresan. Men redan under första dagarnas seg-

ling blef han öfverfallen af en ganska häftig storm

;

och som fartyget dessutom började intaga vatten, vän-

de han genast om till hamnen. Derifrän begaf han sig

landvägen till Ostergöthland, hvarest drottningen vista-

des. Han sade sig hafva från Madrid erhållit befallning

alt qvarstanna i Sverge öfver vintern, och lät derföre

genom det i Stockholm qvarlemnade tjenstfolkel bestäl-

la sig rum bredvid slottet, hvarefter han snart, i Kristi-

nas sällskap, återvände till hufvudstaden.

Denna hans oförmodade återkomst väckte missnöje

och harm till högsta grad. Man trodde allmänt, att

hela resan var ett spegelfäkteri, en öfverenskominelse

mellan honom och drottningen. Derföre, sade man,
hade Pimentelli qvarlemnat en del af silt Ijenstfolk i

Stockholm; derföre hade han ock såsom en förbere-

delse omtalat, det han snart skulle återkomma; der-

före hade också Kristina sjelf rest honom till mötes

ända till ^Vadstena.

Hos Kristina steg han, om möjligt, än mera i yn-
nest. Redan ett par veckor efter återkomsten skänkte

hon honom en vagn, bespäud med sex präktiga hästar.

Åkdonet var ganska dyrbart, klädt med rödt galone-

radt sammet och med rik förgyllning öfver hvarje punkt
jernbeslaget, Hela gäfvan skattades till sex tusen ecus; och
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l^imcntelli fann sig fdrpliglad all al gunstlingens, för-

sta hofstallmästaren Sleinbergs, fru gifva i återskänk en

ring af tolfhundrade ecus värde. För öfrigt såg raan

Pimentelli nu som tillförene beständigt hos drottningen.

Ena gången åkte han i hennes vagn; en annan gång

tilläts honom att vid högtidliga intåg, tvärt emot vanlig

ordning, laga plats närmast drottningen och framföre

till och med de fem höga riksämbetsmännen. Un-
der drottningens vistande på Jakobsdal bodde också

Pimentelli dersammastädes och det så Ijsande, som om
han sjelf varit husbonde på stället. När Kristina

emot hösten flyttade till Uppsala, medföljde äfven Pi-

mentelli och fick rum på sjelfva del kungliga slottet

och nästan midt under drottningens. Hon tillbrag-

te då stundom qvällarna, ja halfva nätterna i hans

sällskap.

Slutligen kom till Pimentelli förnyad befallning alt

återvända till Spanien; och han måste 13'da. Vid af-

skedet hos drottningen visade han sig blek, nedslagen

och darrande; antingen af verklig rörelse eller, som de

flesta trodde, af föreställning och smicker. Uppbrottet blef

också nu uppskjutet; ty drottningen ville dessförinnan

hedra och roa den afresande med ännu ett värdskap. Det
kallades Le ballel des fadaiscs, och skulle visa fåfäng-

ligheten af verldslig prakt. Salen var klädd med rödt

sammet och musiken ovanligt god för att vara så högt

uppfe i norden. Personerna voro förklädda, hvar på
sitt vis; men alla med mycken både kostnad och smak.

Kristina deltog sjelf i dansen, först som Ziguenerska,

sedan som en behagsjuk borgarehustru, och gat" båda

rolerna med mycken qvickhet och behag. Från kl.

åtta till klockan två på natten varade dansen.

Emedan Pimentelli redan tagit sitt högtidliga af-

sked, kunde han ej vara med i sjelfva baletten. Han
uppehöll sig derföre bredvid salen uti drottningens

klädselrum, hvarifråu han betraktade hela härligheten.

Som ziguenerska hade Kristina i läppen af sin mask

fästad en ovanligt dyrbar diamantring, hvars strålar uli
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det starka ljusskenet blixtrade kring salen. När sedan

i rummet bredvid förklädningen ömsades , lemnade
hon denna ring åt Pimentelli med tillsägelse all förvara
den, Ulls hon begärde honom tillbaka. Pimentelli frå-

gade, skämtande, huru hon vågade anförlro en så siar

dyrbarhet ål en roflyslcn soldal? Kristina svarade, a(t

vådan och förlusten vore Itcnncs; bvarpå den unga lif-

liga borgarhustrun med svart samnietsmask skyndade
ut i danssalen. Kär Kristina efter balettens slut icke

efterfrågade ringen, ville Pimentelli lemna honom till-

baka. Hvarföre är ni olydig? svarade Kristma. Jag
befallde er ju gömma den, tills jag fordrade den till"

baka. Nu, tillade hon, ber jag eder behålla den, som
ett minne af zigucncrskan. Pvingen innehöll blott en
enda diamant ; men denna värderades till åtta tusen

riksdaler. Efter balettens slut var drottningen tillsam-

mans med Pimentelli ännu i två timmar, d. v, s. till

klockan fjra på morgonen. Klockan fem skedde hans

afresa *).

Utom ofvannämnde ring hade Kristina också vid den-
na afresa begfifvat Pimentelli med andra och rika skänker,

ehuru deras belopp hölls hemligt. Afven prinsen förärade

honom en klenod af sex tusen riksdalers värde. Men
dessa penningcförluster voro föga att räkna mot den
rubbning, den villervalla, som i både yttre och inre

hänseenden af Pimentelli förorsakades, och hvaraf vi

framdeles komma att anföra flera exempel. Svenskar-

na påstodo att kejsaren och Spanien genom Pimentelli

tillfogat Sverge mer skada, an om de ditskickat en
fiendtlig här af femtiotusen man.

Ryktet har uppgifvit många Kristinas gunstlingar

såsom tillika varande hennes älskare. Om ingen har

detta rykte varit så allmänt, och på så skenbara anlednin-

gar grundadt, som om Pimentelli. Den utmärkta nå-

den, den nära förtroligheten^ df ensamma nattliga sam-

') Enligt en annan näston sannolikare^ berättelse, reste

hiraeiitclii f.irst en eller annan dag »lerefter.j
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talen, allt gaf åt deras bekantskap eu sådan färg; och i

Paris skall raan hösten 1654 hafva öfverkommit ett från

Kristina till PimenteUi skrifvet bref, afFattadt i uttryck,

sä varma och tvetydiga, att man trott sig af dem
öfvertygad ora ett närmare och brottshgt umgänge.

Brefvet är nu mera icke till finnandes, men ansågs .re-

dan då, af några som en förfalskning, af andra åter

som ett nytt bevis på lifligheten och öfverdriften i Kri-

stinas sätt att uttala sina känslor.

]\är Kristina reste från Sverge, mötte henne Pi-

menteUi uti Belgien och följde sedan ända till Bom.
Då här inom kort Kristina åter vände sig från span-

ska till fransyska partiet, lemnade PimenteUi hennes hof,

och det för alltid.

TJUGE8JETTE KAPITLET.

OM A]>L\RANT-ORDEN.

Några författare uppgifva^ att denna orden blifvil

stiftad 1651, andra åter 1653. Det sednare är sanno-

likast. Närmaste anledningen var följande. Trettonde-

dagen 1653 uppfördes på hofvet en balett, kallad Gu-
darnas höglid. Föremålet för dess framställning var,

huru gudarna vid ett besök på jorden blefvo mottagna

och undfägnade af herdar och herdinnor. Gudarna
föreställdes, så vidt man vet, af utlänningar. UKeld var

Jupiter, PimenteUi Mars , och Radziejowski Bachus,

hvilken sednare med ett ofantligt stop i handen kom på
en tunna inåkande i salen. Svenska hofFolket, anfördt

af drottningen och hertig Adolf Johan, skulle föreställa

herdar och herdinnor. Kristina, sjelf en deribland,

kallades Amaranta', d. v. s. den oförgängliga. Hennes

drägt var dyrbar och öfversådd med diamanter, och j
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herdefolkets sang förekommo ofta orden: viva Amaranta.

Alla voro ganska upplifvade, och dansen fortfor till kl.

sju om morgonen. Inemot slutet bortlade hvar och en

de lånta och återto:^ egna kläder, h varefter drott-

ningen lät afsprätta alla de på hennes förra drägt va-

rande juvelerna och utdelade dera genast och med c-

gen hand åt de herrar och fruntimmer, som deltagit i

festen; det skulle hlifva ett minne af denna afton och

af dess nöje. Denna tilldragelse tyckes hafva varit för-

sta anledningen till Amarant-ordeus stiftande ; ty' re-

dan tvänne dagar derefter finner man antecknadt, att

det var fråga om inrättandet af en ny riddare-orden

vid Kristinas hof.

Förslaget lärer emellertid hafva hvilat omkring ett

hälft år. Orsaken till dess upptagande var följande.

Frampå sommaren 1653 kom till Stockholm ett sände-

bud, som från den förjagade engelska prinsen, sedei-

luera konung Karl den andra, medförde strumpebands-

orden åt Karl Gustaf. Men, som Svcrge för närvarande

stod i vänskapligt förhållande till Cromwell, ville Kri-

stina icke tillåta Karl Gustaf mottaga den erbjudna

orden. Dessutom brukade hon i allmänhet afslå dy-

lika anbud, ty, sade hon, jag kan ej tåla, att en främ-
mande herre sätter sitt märke på mina får. — Emel-
lertid lärer detta hafva återväckt tanken på en egen

orden. I Augusti fattades beslutet derom och Pimeu-

lelli skulle blifva första riddaren. Likväl hann man icke

fa ordenslecknen färdiga före hans afresa. De sändes

efter honom till Göteborg och voro , som förut

nämndes, serdeles dyrbara. Det tyckes nästan, som
Pimentellis högtidliga intagande i orden skett i Wad-
stena, när han på återresan från Göteborg der träffade

drottningen ^).

Sjelfva ordenstecknet bestod af tvänne i hvar-

andra inflätade, niotvända latinska A, förfärdigade af

De la Gärd. Ekebl. bref. T. 1. d. 7 Sept. i653.
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guld, besalta nieil juvelei* och fiistade i en grön-einaljerad

lagerkrans, kring livilken var slingradt ett hvitt-emaljeradt

band, på hvilket man läste orden : Dolce nella memoria
d. v. s. Ijuf i åminnelse. Tecknet bars i ett eldfär-

gadt sidenband kring halsen. Medlemmarnas tänkespråk

skulle vara: Scynper idem. d. v. s. Alllid densamme.

Eden innehöll, att de ordensledamöter, som ännu icke

vore fastade af äktenskapsförbindelse, skulle ej heller i

framtiden någon sådan ingå.

Antalet af medlemmar var omkring trettio, hälften

fruntimmer. Dessa sednares namn känner man ej; må-
hända blefvo de aldrig fulltaliga. Karlarna bestodo af

Kristinas gunstlingar under sista regeringsåren, och a

några främmande furstar och män. Det tyckes , som
hon också efter tronafsägelsen åt en eller annan tilldelat

denna utmärkelse; likväl kom densamma snart nog ur

bruket.

Amarant- orden gaf anledning till mångahanda
tydningar, mest syftande på Kristinas förhållande till

Pimentelli. Dennes förnamn var Antonioj och man gis-

sade, att namnen 2\nlonio och Amaranta vore egentliga

fast hemliga betydelsen af de Ivänne förenade A. En
annan författare har utletat, alt Pimenlelli och hans

slägt härstammade från staden Amarante i Portugal, hvar-

före man trott denna omständighet vara orsaken till både

herdinnans och ordens namn. Andra hafva slutligen

anmärkt, att ordens valspråk, Alltid densamme, var på
inte sätt passande för .'liftarinnans person, ulan syntes

snarare som ett heniH"t "äckeri.
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TJUGESJVNDE KAPITLET.

OM CORFITZ ULFELD.

Redan uti föregående berättelser hafva vi omnämnt
den bekanta danslva rikshofmaslaren Corfitz Ulfeld ^).

Denne herre var begåfvad med stora egenskaper, qvick-

bet, lärdom, behagligt umgänge samt mycken drift, uti

allt, bvad han företog; men med dessa egenskaper för-

enades ock öfverdrifven egenkärlek, häftighet och hög-

mod. Hos konung Kristian den fjerde var han nära

allsmägtig gunstling och tillika förmäld med denna ko-

nungs mest älskade dotter, prinsessan Eleonora, född

af sidogemålen, Kristina Munk.
Efter gamla konungens död rakade Llfeld genast

uti en ganska obehaglig spänning med efterträdaren, ko-

nung Fredrik den tredje. Ulfeld satte sig nemligen i spet-

sen för det högadeliga parti, som ville än mera inskränka

danska konungamagten. Med detta hufvudsakliga tvistämne

förenade sig en hup smärre anledningar till oenighet.

Att felet till största delen låg hos Ulfeld, det med-
gafs till och med af danska hofvets politiska motstån-

dare ^), och tjckes äfven hafva varit förhållandet. Den
inre fiendskapen utbrast slutligen uti en rättegång af

ganska ohygglig och smutsig beskaffenhet. Ulfeld be-

skylldes både för äktenskapsbrott mot sin maka och
förgiftningsförsök mot sin konung. Efter flere högst

obehagliga uppträden blef han dock frikänd, och för-

nämsta anklagerskan dömd till döden och afrättad.

Oviljan emellan konungen och rikshofmästaren hade lik-

väl härunder blifvit snarare ökad än minskad. Slutli-

gen, sedan denne sednare insamlat sä mycket penningar.

') Sjunde deien s. s, 227, 235, 236, 303.

-; Brah. P. Brahes Brefvexl. T. XIII M. Durcels rela-

tion. Helsingör d. i2 Septf i65i.
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som niujligt, begaf han sig med hustru och barn hera^

ligen ur landet, och for först till Holland, och seder-

mera, för större säkerhets skull , till Sverge, dit han

ankom i September 1651,

Kristina var för tillfället frånvarande. Ulfeld anhöll

genom grefve Magnus om hennes välvilja och beskydd.

Kristina svarade, att intet beslut kunde fattas, förr än
hon kommit till Stockholm. På samma gång begärde

hon, alt danska sändebudet skulle å Kristinas vägnar
underrätta konung Fredrik om Ulfelds ankomst, ock

fråga, huru konungen önskade, att flyktingen skulle

bemötas. Emellertid återvände hon till Stockholm.

Ulfeld bad ånyo om drottningens skyddsbref; han vore

eljest icke säker för danska sändebudets förolämpnin-

gar. Kristina svarade, alt Ulfeld måste vänta ännu i

åtta dagar, till dess konung Fredriks yttrande hunnit

ankomma. Dennes beslut skulle blifva hennes. Emel-
lertid förmådde hon ej sjelf invänta nämnde svar. Mot
rådets önskan utfärdade hon först ett lejdebref, hvari,

med åberopande af en artikel uti stettinska fredsfördra-

get år 1570, CorfUz Ulfeld blef tagen uti hennes ko-

nungsliga hägn och beskydd. Några dagar derefter fick

han sitt första formeliga företräde, och blef dervid med
drottningens vagn afhämtad och i allmänhet bemött så-

som sändebud från en främijiande krona. Hans enskilda

samtal med Kristina varade två och en haif timme;

hvarunder han visste att tillvinna sig hennes deltagande

och välvilja i hög grad. Hans gemål, hvilken också

kommit till Stockholm, ehuru hon blott visade sig i

karlkläder, erhöll på begäran tillåtelse att äfven i denna

drägt visa sig för Kristina och kyssa hennes hand.

Drottningen gick så långt, att bon till och med erböd

fru Ulfeld rum på det kungliga slottet under dennas

snart förestående nedkomst. Danska sändebudet, un-

deirättadt om dessa ynnestbevis, gjorde föreställningar,

men förgäfves. Straxt derefter ankom svaret från Kö-
penhamn, innehållande, att konungen i Danmark icke

brydde sig om, hvar Corfitz Ulfeld vistades. Danska
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sändebudet bad emedlertid drotluingen besinna, huru
hon å sin sida önskade, att konung Fredrik skulle

uppföra sig, om till honom komme på samma sätt en

missnöjd Svensk öfverlöpare. Krislina svarade, alt hon
icke ämnade göra annat än det, som vore rättvist och

billigt; men hennes ära tilläte icke alt neka Ulfeld fri'

stad, under det han sökte ådagalägga sin oskuld.

Det hette väl, att denue herre skulle uppehålla sig uti

Wisniar eller Stade; dock synes det, som han hela tiden

bortåt stannat i Sverge, och det under åtnjutande af

drottningens utmärkta ynnest. Detta förhällande var

naturligtvis ganska förolämpande för konungen i Dan-
mark. För att urskulda eller rättfärdiga delsamma an-

fördes, huru Kristian den fjerde upptagit och skyddat

de med Karl den nionde missnöjda och ur riket flyk-

tade svenska herrarna. Tillika åberopades ur stettiner-

fördraget 1570 en punkt af innehåll: att missnöjde eller

i onåd fallna undersälare i det ena riket skulle i

det andra åtnjuta skydd och laglig undersökning af
sitt mål.

Uti Stockholm förenade sig Ulfeld med de främ-

mande gunstlingarnas parti; d. v. s. med Bourdelot och
Pimenlelli. Understödd af dessa och af sina personliga

egenskaper, bibehöll han för det mesta Kristinas ynnest

och var en nära nog beständig deltagare i hennes för-

troligare kretsar och lustresor. Under en sjukdom he-

drades han med hennes besök; och hans vän, en dansk

läkare, hvilken varit anklagad som deltagande i förgift-

ningsförsöket och som äfven deltagit i flykten, blef af

Krislina ulnämnd till hennes egen hofläkarc. Ulfelds

anseende steg så högt, alt de andra gunsthngarua bör-

jade smickrande söka hans välvilja. Man finner, alt

grefve Magnus förärade honom dyrbara gåfvor; och att

grefve Dohna förlofvade sig med en af döttrarna, ehuru
förbindelsen sedermera vardt om intet.

Drottningens nåd blef emellertid tämligen kostsam

för Ulfeld, likasom den varit för de andra penninge-

karlarua bland hennes gunstlingar, neml. för Salvius, Le-
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joncrona m. fl. Hon kom under de sista regeringsåren

mången gång i största penningenöd. Det är säkert, att

Ulfeld fick vid llere sådana tillfällen försträcka henne

betydliga summorj ehuru nian nu mera icke vet be-

loppet.

Det mål, hvartill Ulfeld sökte begagna ofvannämn-
de sitt stora inflytande j det mål, hvartill han med rast-

lös ifver och ihärdighet arbetade, var att hämnas på
danska hofvet. För att tillfredsställa detta begär drog

han ej i betänkande att störta sitt fädernesland i krig,

elände och träldom. Han utlät sig med största bitter-

het om alla ställningar och förhållanden inom Danmark,
samt afmålade dem med de svartaste färgor. Han
lät under loppet af 1652 trycka och kring näst-

gränsande riken utsprida en ströskrift , hvilken un-
der namn af Nödlvunget Hedcrsförsvar framkastade

allehanda beskyllningar mot hans i Danmark varande

ovänner och i synnerhet mot konung Fredrik. För
Kristina framställde han flere förslag till Danmarks er-

öfrandc, och gaf henne en mängd underrättelser om
landets fästningar, vapenförråder, troppar och inhemska

partier, likaså om de personer, hvilkas understöd man
kunde påräkna m. m. Han till och med begagnade

sin kännedom af landet för att anvisa, på hvilken vag

svenska tropparna borde inbryta. Företaget, mente
han, sJiullc i anseende till danska folkets missnöje gå
lätt nog. Pimentelli underslödde planen, hvilken öf-

verenstämde med Spaniens lördel. Det säges till och

med, att denne å sin konungs vägnar erbjudit en mil-

lion riksdaler, samt att Ulfeld dessutom för sin enskil-

da räkning lofvat tjugufyra tunnor guld till understöd

vid företaget 1).

Att drottningen på fullt allvar lyssnade till dess

'^ På ett annat ställe uppgifves suramnn till 800,000 riks-

daler.



187

sa foreslällningaf, är tämligen säkert. Sverge förelog

åtskilliga rustningar, och Karl Gustaf Wrangel sändes

i hemlighet nedåt Öresund för att utforska danska flot-

tans tillstand. Det gick till och med sä långt, att Kri-

stina lät TJlfeld inför svenska rådet framställa sitt an-

fallsförslag; hvarvid hon åt Per Brahe uppdrog att ut-

veckla skälen både för och mot.

Detta allt kunde ej länge undfalla danska, i Stock-

holm varande sändebudet. Snart erhöll han fullkomlig

upplysning om hela förhållandet. Polska flyktingen Rad-
ziejewski ville af samma skäl och på samma sätt som
Ulfeld söka tillfredsställa sin hämndlystnad och reta Sver-

ge till krig emot Polen. De goda utsigter, han trodde

sig i början äga, försvunno i samma mon, som Kristi-

nas tankar blefvo af Ulfeld riglade mot Danmark. För
att hindra ett krig åt detta håll och sedan så mycket
lättare leda Sverge mot Polen, röjde han för danska

sändebudet allt, hvad Kristinas och gunstlingarnes för-

troende meddelat honom om de hemliga krigstankar-

na. Hans beräkning var, att danska regeringen, var-

nad, skulle rusta sig till motstånd, och svenska rege-

ringen vid åsynen deraf afstä frän sina anfallsplaner mot
Danmark och i stället vända dem mot Polen, mot hans

eget fädernesland.

Också tog konung Fredrik saken ganska allvar-

samt, ölfeltl blef för smädelser och fiorrädiska stämp-

Jingar dömd förlustig alla sina inom Danmark belägna

enskilda egendomar. Den omständigheten, att nämnde
hans skrift blifvit tryckt uti Greifswald, en under svenska

kronan lydande siad, gaf konungen anledning alt ånyo
vända sig till Krislina. Han sade sig förmoda, alt Ul-

feldska boken blifvit, henne ovetande, utgiften; men
bad henne betänka, om det vore rätt att beskydda och
gj/nno en man, hvilken mot ed och pligt skamligen be-

spottar och skymfar sin egen konung och sitt fäder-
neslands regering. Af en person, som så uppförde
tig, kunde hon sjelf vänta hvarkcn trohet eller tack-

samhet. Konungen hoppades derföre, att drottningen
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skulle visa silt misshag till dylika upproriska under-

såtare; och sålunda föregå honom med godt exempel,

huru han sig förhålla bör mot slika möjligtvis i fram-
tiden från Sverge kommande öfverlöpare. Kristina

svarade, att hon i följe af fordna fördrag, Danmarks
eget exempel och mensklighetens fordringar icke kun-
nat vägra fristad och skydd åt en så utmärkt och

namnkunnig man. Detta svar gällde endast den lem-

nade fristaden. Den ovanligt stora junest, som Kri-

slina visade Ulfeld, och det bifall, som hou derigenom
omedelbarligen ådagalade för hans uppförande ^ detta

allt gick hon i sin förklaring med tystnad förbi.

Emedlertid kom Wrangel tillbaka frän Öresund
med den oväntade tidningen, att Danmark hade tjugu-

fjra örlogsskepp i ordning. Afven från andra håll in-

lupo gång efter annan underrättelser, huru konung Fre-

drik, varnad för slämplingarna i Stockholm, rustat sig

till kraftigt försvar. Ulfeld hade likväl till den grad intagit

Kristina för sina afsigter, att hon, oaktadt ofvannämnde
underrättelser, likväl ville angripa Danmark, och ställningen

antog ett ganska hotande utseende. Då framträdde Axel
Oxenstjerna bestämdt mot ett så djerft försök. Vi hafva,

sade han, nyligen tagit Ingermanland och Estland från
Ryssen, Liffland från Polacken, Pommern och Bremen

från kejsaredömel,hvarföre dessa stater ej kunna annat än
vara oss obenägna. Om nu under ett krig mot Danmark
det händer oss någon olycka, och för sådana kan man
aldrig vara säker, då skola visserligen också de nyss-

nämnda sårade grannarna passapå tillfället ochhämnas.
Oxenstjerna rådde derföre till fred, och hans mening
segrade i rådet. Kristina måste gifva efter och söka

försoning med den förolämpade grannen. Hon begär-

de enskildt samtal med danska sändebudet och bekla-

gade dervid, alt en och annan velat stifta oenighet

mellan båda rikena. Man hade i sådan afsigt mycket

tadlat hennes välvilja för Ulfeld såsom läge deri en

förolämpning mot konung Fredrik; men hon försäk-

rade, att rikshofmastaren i hennes närvaro aldrig ta-
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lat om sin konung utan med vördnad, och att hon al"

drig skolat tillåta motsatsen. Hon förklarade nu sin

önskan att ingå närmare vänskap med Danmark. På
denna vink kom genast en utomordentlig beskickning

från Köpenhamn; men då mötte allehanda svårighe-

ter. Bland annat vidrörde Kristina engång sina önsk-

ningar för Ulfelds upprättelse. Sändebudet svarade,

att konung Fredrik, för att visa sitt afseende på hen-

nes person, vore färdig att förlåta Ulfeld, om den-

ne blott ville offentligen återtaga sina i försvars^

skriften gjorda beskyllningar. Kristina svarade : det

tror jag aldrig, alt han gör- ock lärer det vara bäst,

att jag icke mer blandar mig i denna sak. Det före-

slagna förbundet blef om intet ; och danskarna reste

hem, bittert klagande öfver svenskarnas öfvermod och
i synnerhet öfver drottningen sjelf, hvilken gifvit anled-

ning till beskickningen, men nu, som de tjckte, tog

sina ord tillbaka.

Detta tilldrog sig våren 1653. Under nästföljan-

de månader visade drottningen mindre flendtlighet mot
Danmark, och som det tycktes, afven mindre ynnest

mot Ulfeld än tillförene.

Men snart steg denne ånyo i nåden och hösten

1653 talades återigen om drottningens mot Danmark fi-

endtliga sinnesstämning. Uti Februari 1654, när Danska
sändebudet, Peder Juel, en gång hade företräde , började

Kristina tala om sin tronafsägelse, om faran för Dan-
mark att hafva Ulfeld tom fiende qvar hos den blif-

vande konungen, hvars afsigter vore okända. Hon
önskade för både Danmarks och Ulfelds skuld att

mäkla försoning. Ulfeld kunde väl afgifva en under-

dånighetsskrift; blott den icke innehöllc något förned-
rande. Deremot kunde också konung Fredrik tillåta,

det Ulfeld, lefvande utrikes, finge åtnjuta afkastningen

af sina enskilda gods. På detta förslag svarade ko-
nung Fredrik genom sitt sändebud på följande sätt.

Gerna önskade han göra drottningen till viljes; men
denna gången vore det honom omöjligt, ty Uifeld ha-
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mod och dessförutan genom skymfande skrifter på alla

språk svärtat sin konung. Som ett bevis på Ulfelds

nedriga uppförande ville danska konungen gifva drott-

ningen förtroende af följande tilldragelse. Konung
Kristian den fjerde hade befallt Ulfeld lemna tjugufy-

ra tusen riksdaler till hjelp åt den då ur England

fördrifna prinsen, sedermera konung Karl den andra,

hvilken befann sig i mycken torftighet. Ulfeld hade

uti räkningarna sig till godo uppfört denna summa,
såsom till prinscJi utbetald. Som emellertid från nämn-
de furste ingenting, icke ens tacksägelse, afhördes, gjor-

de man förfrågningar , på hvilka Karl Stuart svara-

de, att han af dessa tjugufyra tusen riksdaler aldrig

bekommit ett enda öre; ja att han icke ens hört dem
någonsin förut omtalas. Dcnnaj af Karl Stuarts om-^

bud, å ämbetes vägnar, afgifiia försäkran hade dan-

ska sändebudet till yttermera visso uti bestyrkt afskrift

att förevisa. Af en så vanhedrande handling kunde

drottningen bedöma Ulfelds svarta själ, och huru litet

han förtjenade hennes skydd och ynnest. Vid dessa

ord vände sis Kristina helt tvärt till Juel och sade :

Ulfeld är en hederlig karl, och kan ej begå någon
nedrighet. Jag känner honom ganska väl. Om han
sagt, att han åt den så kallade konungen i England
lemnat tjugufyra tusen riksdaler, så tror jag det.

Och OMi konungen i England nekar dertill, så ljuger

han. Ja, om tolf konungar, sådana som den engelska,

nekade dertill, så skulle jag ändå påstå, att alla tolf

hafva ljugit. Och välan, emedan Danmark icke vill

efterkomma min begäran, skall jag sjelf på annat sätt

skaffa Ulfeld motsvarande ersättning. Juel svarade

:

att drottningen kunde gerna gifva Ulfeld halfva sitt

rike; konung Fredrik hade deremot ingenting att sä-

ga, ehuru han ansåg Ulfeld för en bland de trolösa-

ste menniskor.

Mau berättade allmänt, att Kari Gustaf ogillade

Ulfelds uppfurandc; och alt denae se4nare hade efter
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Krislinas tronafsägelse ingenting uti Sverge att hoppas.

Mau trodde derföre, att Kristina gjorde ofvannämnde

försök i afsigt att, medan hon ännu ägde något infly-

tande, trygga gunstlingens framtid.

När detta sist omtalade försök misslyckades, tillgrep

hon ett annat. Några veckor efter ofvannämnde uppträde,

det vill säga fram i Mars 1654 kom hofkansleren Tungel

till danska sändebudet ,'Juel och hälsade å Krislinas väg-

nar, alt vid närmare eftersinnande af så väl Juels

sist iemnade upplysning^ som af Ulfelds hela förhål-

lande vid svenska hofvel, hade drottningen funnit, att

denne sednare vore i sjclfvc^ verket falsk och trolös

samt hennes beskydd ovärdig. Hon ville aldrig mer
tala för en dylik man; utan i dess ställe söka på allt

sätt efterkomma konung Fredriks önskningar. För att

nu lära känna dessa, begärde hon få låna Jionun-

gens sist omtalade bref angående Ulfeld. Juel undra-

de på denna hastiga förändring och yttrade något miss-

troende. Tungel försäkrade då, alt drottningen verk-

ligen gifvit honom detta uppdrag, och beslutat skaf-

fa konung Fredrik all möjlig upprättelse. Juel ut-

Jemnade då det ifrågavarande brefvet. Några veckor

derefter begärde och erhöll Kristina afskrift af det be-

yis, hvarigenom Karl Stuarts ombud intygade, att de

närande penningarna aldrig blifvit af Ulleld framlemna-

de. I samma dagar fick Juel afskrift af också eti an-

nat bevis, som Karl Stuart sjelf uppsatt, innehållande

ytterligare försäkran, alt de omtalade tjuigufyra tusen

riksdaler aldrig kommit honom tillhanda. Med delta

betyg på fickan begärde och erhöll Juel företräde hos

drottningen. Hon förklarade då, att hon före sin af-

resa från Sverge ville gifva konung Fredrik full upp-
rättelse mot den ovärdige Ulfeld; och att hon önska-

de, det Juel sjelf måtte vara vittne dertill. Juel tac-

kade för dessa tänkesätt, och för alt desanaraa ytterli-

gare stadfästa, visade han Karl Stuarts sednast snkom-
na skrifvelse. Krislina läste den. hel och hållen ige-

nom och bad sedan Juel ^agai derpå komma till slöt-
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varo förkunna, att hon ansåge denne sednare ovärdig

hennes ynnest. Till jltermera bevis på sina gynnande

tänkesätt erböd bon sig att med egen vagn hämta Juel

till slottet. Denne hyste ännu nogot misstroende till

en så stor och hastig förändring. Han fastade derföre

vid hela öfverenskommelsen deL uttryckliga villkor ,

att under mötet med Ulfeld skulle ingenting annat

förekomma, än ofvannämnde drottningens förklaring.

För att afhura en sådan kunde Juel på några ögon~

blick vara tillsammans med Ulfeld; eljest icke. Drott-

nigen lofvade detta, och Juel aflägsnade sig. Ögon-
blicket derefter inträdde Ulfeld och blef af Kristina

med mycken välvilja bemött 5 till och med att hon
tog honom med i sin vagn på en spatserfärd genom
staden.

Juel, underrättad om detta sistnämnde förhållande,

misstänkte, att Kristina ämnade skaffa Ulfeld tillfälle

att ingå i någon förklaring eller rättfärdiggörelse, må-
hända i afsigt att tillfoga danska kungen någon ny skymf.

Tidigt morgonen derpå lät han derföre underrätta Kri-

stina om sin farhåga i afseende på Ulfelds uppföran-

de vid det tillämnade mötet. Kristina hälsade genast

tillbaka, att Juel borde lita på hennes gifna löf-

te, alt vid sammanträdet skulle ingenting förefalla,

som vore menligt för konung Fredrik. Ulfeld skulle

inkallas endast för all från Kristinas mun höra sin

dom. Juel kunde derföre med all trygghet infin-

na sig.

Lugnad af dessa försäkringar, begaf sig Juel till

slottet. I förmaket fann han hela rådet och en stor

del af hofvct församlade. Införd i drottningens kabi-

nett framställde han genast sina misstankar så väl i

anseende till hennes i går visade artighet mot Ulfeld,

som till det oväntade mötet med rådet. Han förkla-

rade, det han infunnit sig blott på Kristinas uttryck-

liga och förnyade iQften ; men, att om någon ting der-

€mot stridande förekommef ämnade han på ögonblicket
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lemna rummet. Krislina bad honom lita på hennes

ord; allt skulle aflöpa till både Jionung Fredriks och

Ull Juels lillfrcdsslällelse ; hvarpå hon ropade riks-

marskalken och bad honom införa bnde rådet och Ul-

feld. Detla blef i ögonblicket verkställdt. Juel, än

mera oroad, påminie Krislina, all i deras öfverenskom-

melse aldrig varit fråga om rådets närvaro. Kri-

stina bad honom om igen vara lugn, och vände sig i

detsamma till Ulfeld, sägande : danska ministern an-
lilagar eder att hafva undanhållit tjugufyratusen riks-

daler , hvilka varit anslagna åt den landsflyktiga en-

gelska 'prinsen, men hvilka denne intygar sig aldrig

hafva bekommit. Försvara eder mot denna beskyll-

ning, om ni kan ; dock med tillbörlig aktning för eder

konung. Juel inföll härvid och påminte, att han ej

vore kommen för alt underkasta sig någon rättegång

;

hvarpå han, anande Kristinas afsigt, ville gå ut ; men
tvänne rådsherrar, mötande vid dörren , öfvertala-

de honom att stanna qvar. Nu tog Ulfeld till or-

da. Jag har, sade han tillräckliga bevis för att rätt-

färdiga mig mot Peder Juels beskyllningar. Detla be-

gagnande af endast namnet utan någon tittel, och det

vid ett sådant tillfälle, retade Juel. Han afbröt, sä-

gande: Corfits Ulfeld, tala med aktning om konungen

eder herre och om hans sändebud! hvarpå Juel gick

till fönstret, öppnade det och såg ut, låtsande icke gif-

va akt på, hvad i rummet föreföll. Ulfeld öfverlemna-

de nu flere papper åt drottningen, och hon åt rikskan-

sleren. Denne uppläste det första, ett af konung Kri-

stian den fjerde utfärdadt bref, hvarigenom nämnde
i konung frikände Ulfeld från alla slags efterräkningar.

Kristina vände sig till Juel och frågade, hvad han ha-

de derom att säga? Denne svarade: jag har icke hört,

hvad man uppläst; ty jag har tänkt på helt annat,

i synnerhet på eders majestäts eget uppförande. Så-
dant handlingssätt är ej mellan krönta personer van-

ligt ; och jas, hade aldrig troU, alt eders majestät

Fryxells Ber. IX. 9
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sJcuIle bryta ett löflc, så många gånger förnyadt. Hä-
danefter skall jag aldrig mer på något sådant tro.

Efter dessa ord, högt ocli djerft uttalade, lemnade han

genast rummet. Några rådsherrar sökte 'afven nu triida

emellan; men Juel ryckte våldsamt upp dörrarna och

gick bort tvärt igenom det i förmaket församlade hof-

folket.

Radsherrarna blefvo förvånade öfver detta upp-
träde så mycket mer, som de voro okunniga om de fö-

regående underhandlingarna. De stannade dock qvar

ännu en stund, under hvilken Ulfeld ytterligare fram-

drog för sin sak åtta andra handlingar, deribland ock-

så ett bevis från Karl Stuarfs general, Montrose, hvari

denne intygade, att han vid infallet i Skottland hade

för sin heries räkning af Ulleld bekommit vapen och

krigsförnödenheter för tillsammans tretliosextus'en riks-

daler. Således var UJfelds oskuld i denna punkt till-

räckligen ådagalaggd, till och med att han utbetalt tolf

tusen riksdaler utöfver, hvad han sig tillgodoräknat.

När allt var slutadt, sade Kristina till rådsherrarna

;

innan jag nedlägger min krona, har jag velat inför

vcrldcn visa, att rikshofmustaren Ulfeld icke varit ovär^

dig det beskydd, jag honom lemnat. Det är derföre,

som jag i dag tillkallat eder för att vara vittnen till

hans nu verkställda rätlfärdiggörelse..

Händelsen med penningesumman lärer hafva varit

den, att Montrose blef kort efter mottagandet af of-

vannämnde understöd tillfångatageu och aflifvad, förr än

han hunnit underrätta Karl Stuart om den erhållna

hjelpen. Således tycktes det, som både prinsen och

Montrose, konung Fredrik och Ulfeld varit oskyldiga,

och hela saken blott ett missförstånd.

Men deremot är det ganska sannolikt, att Kristi-

na i förväg meddelat Ulfeld anklagelsen, erhållit under-

rättelse om hans motbevis och på grund deraf öfver-

euskommit om hela uppträdet. Hennes förhållande

kan derföre ej tydas annorlunda än som ett försök alt

upphäfva sig till domare öfver konung Fredrik, samt
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att på det mest särande vis utsätta honom och hans

sändebud för en skymfande vederläggning; allt detta

endast för att gynna gunstlingen Ulfeld och dess hämnd-
lystnad.'

Det baksluga och tillika ändamålslösa uti dessa Kri-

stinas åtgerder föranledde missnöje och tadel å alla si-

dor. Juel begärde afsked från sin post, för att befrias

från dylika obehagliga uppträden. Redan samma dag

på aftonen gick han till rikskansleren och klagade.

Oxenstjerna sökte lugna honom, lemnade Kristinas för-

farande i dess värde; men berömde Juels, såsom pas-

sande för en man, hvilken var öm om sin konungs
och sill fäderneslands heder. Han bad Juel icke blif-

va orolig; della uppträde skulle ej störa friden,

hvarken mellan länderna eller personerna. Snart

komme en ny regering, hvilken skulle gerna gifva ve-

derbörlig upprättelse. Afven uti rådet, och det till

och med i Kristinas, närvaro yttrade han sitt ogillande

af hela förfarandet. Prinsen tycktes äfven hafva hyst

samma tänkesätt.

Kristina deremot fortfor att likasom på trots gynna

och hedra Ulfeld. Hon åkte genom stadens gator i hans

vagn och vid hans sida. Det sades, att hon ämnade göra

honom till grefve på samma gång som Steinberg. Också
lofvade hon ett af henne och rådet utfärdadt betyg om
hans oskuld. Juel, härom underrättad, klagade åter

hos Axel Oxenstjerna. Den gamle ogillade drottnin-

gens behandling af saken och yttrade, att om också

möjligtvis hon hade gifvit ett dylikt löfte; så lofvade

han, rikskansleren, deremot alt aldrig skrifva under
ett dylikt betyg. Han trodde ej heller, att någon an-
na,n af rådet ämnade delsamma underteckna ^).

Kort efter detta uppträde, och sedan Ulfeld ej

') Pufendorf. De rebus Sveticis. L. XXIV. §. 6. säger
dock, att ett betyg af likartadt slag blifvit utfärdadt.

Ofvanstående berättelse om uppträdena mellan Kristina

och Juel i654, grundar sig på Chanuts Memolrcr, nä-
stan uteslutande.
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mer både något hopp att få begagna Kristina som me-
del för sin hämndljstnad, \ände han blickarna mot
England, hvilken stat då var till Danmark uti ett gan-

ska spandt förhållande. Uti Sverge vistades nu som
eagelskt sändebud Whilelocke, en allvarlig, kunnig och

redligt sinnad herre. Ulfeld besökte honom och fram-

kastade sina planer, sjftande egentligen derhän, att

England kunde lätt bemägtiga sig Seland, samt i följe

deraf hela danska riket och på samma gång hela öster-

sjöhandeln. Whitelocke syntes Ijssna till förslaget och

framlockade så alla de underrättelser, han ansåg för sitt

fädernesland nyttiga. Ulfeld lemnade honom till och

med anvisningar, hvilka hamnar
i
och städer lättast

och med största fördel kunde angripas och från hvad

sida. Yitl samtalets slut kunde Whitelocke ej längre

dölja sin ovilja öfver Ulfelds uppförande. Tag ej illa

upp min fråga, sade han,men som infödd dansk, huru

kan ni med frcdadl samvete lemna mig dessa för ert

fädernesland så farliga upplysningar? Ulfeld svarade:

alt dessa underrättelser icke vore något angrepp mot
Danmark. Han hade dock äfven till ett sådant full anled-

ning,emedan han ej mer finge vistas idet land, der han

hlifvit född. Dessutom, tillade han, gör jag mitt fä-
dernesland en verklig tjenst, om det befrias från den

odugliga och våldsamma styrelse, hvarunder det nu suc-

kar; och i dess ställe förenas med England och så-

lunda blifver delaktigt af dess fria regeringssält.

För de många i Sverge åtnjutna välgerningar vi-

sade Ulfeld vid samma tillfälle den tacksamhet, att han

bad "Whitelocke besinna, huru England skulle genom
intagandet af Seland kunna hålla Sverge och dess öster-

sjöhandel i tygeln.

Corfilz Ulfelds sednare öden skola vi i nästa be-

rättelse framställa.
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TJUGEÅTTONDE KAPITLET.

OM RADZIEJOWSKY *).

En Ulfelds like till egenskaper, lynne och öden

var polacken Hieronyinus Radziejowsky. Ofverdrifveu

lältrellighet och egenkärlek hade redan i Polen gjort

honom hatad af så många, både höga och låga. Ge-
nom dervarande drottningens understöd hade han dock

blifvit upphöjd till vice kronkansler, en af de mest

ansedda sysslorna der i landet. Tillika gifte han sig

med Anna ölusczanka , en högättad, rik, skön och

blott tjugutreårig enka, efter Uladislai gunstling,

Kazanow. Hon befanns dock vara af ett sinnelag,

naycket lika hans eget, hvarföre också dem emellan

uppstodo häftiga tvister. Dessa ökades än mer ge-

nom Radziejowskys svartsjuka. Hans maka, talsam och

liflig, hade flere gånger samspråkat med konung Johan

Kasimir. Några säga, alt förtroligheten gick längre, och

att den ärelystna qvinnan syftade på framtida drott-

ningkrona o. s. v. Deraf väcktes och underhöUos miss-

tankarna, hvilka slutligen ledde till ganska obehagliga

uppträden; så att Radziejowsky till och med för drott-

ningen upptäckte sina betänkligheter. I allmänhet ytt-

rade han mycken bitterhet mot konungen och missnöje

med hela dess förvaltning.

Radziejowskys gemål fattade ändtligen det afgö»

rande beslutet att helt och hållet bryta med sin man.

Det hus, hon bebodde, var hennes eget. En gång un-
der Radziejowskys frånvaro i kriget, samlade hon sina

enskilda underhafvande och förjagade alla mannens.
Sedermera af fruktan för vedergällning, flydde hon till

ett kloster, detta allt i sjelfva Warschau. Mannen,
hemkommen, föraktade lagens hjelp; men samlade dereraot

fyra eller femhundrade af sina underhafvande, med hvil-

') Mänga skrifva Radziejdcski.
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ka han begynte löpa storm emot klostret. Detta blef

dock af Anna Slusczanka, af hennes bror och af deras

folk försvaradt med så mycken tapperhet, att Radzejow-

skj måste afslå frän sitt foretag, sedan han dervid för-

lorat flere man.

Detta uppträde, tillställdt i sjelfva hufvudstadeu

samt inför konungen och den församlade riksdagen,

väckte mycken ovilja samt en allvarsam rättegång mot

båda partierna. Dessutom finnes en berättelse, att man
upptäckt förrädiska bref, vexlade mellan Radziejowsky

och de upproriska kosackernas anförare , Chmielnicki.

Radziejowsky, kallad till rättegång, höll sig undan;

men dömdes från gods, ära och lif. Hans maka

och svåger blefvo för de begångna våldsamheterna fällda

till ett års fängelse och fyratusen marker silfver i bö-

ter. De två sednare underkastade sig domen; men
Radziejowsky rymde först lill Siebenbiirgen, sedan till

Wien; och när han derstädes icke fann sig säker, till

norra Tyskland, hvarest Königsmarck lärer hafva rådt

honom söka Kristinas skydd. Han gjorde det och kom
till Stockholm i slutet af April 1652.

I anseende lill spänningen med Polen blef man i

Stockholm ganska glad öfver Radziejowskys ankomst; ty

man hoppades af honom både upplysningar och kanhända

hjelp. Kristina säges dock hafva i början gifvit pol-

ska sändebudet tillkänna, att hon ämnade behandla Rad-
ziejowsky som rymmare. Det oaktadt lät hon efter

några dagar högtidligen hämta honom till hälsningsfö-

reträde, hvarvid också han blef mottagen med samnia

heder som ett främmande sändebud. Under ett tämli-

gen långt samtal visste han fullkomligt tillvinna sig drott-

ningens ynnest. Han erhöll genast en betydlig pen-

ningesumma och derjemnte tillstånd att för sin enskil-

da gudstjenst infora katolsk prest. Likasom Ulfeld fick

han vid högtidligheter taga sin plats närmast djottnin-

gen och framför rikets högsla embetsmän.

Det vunna inflytandet sökte Radziejowsky begagna

som medel till hämnd. Ofverallt och öppet talade han
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illa om sitt fäderneslands styrelse, samt uppmanade
Sverge till krig. Ett sådant förelag, sade han, vore

enda sällel alt trygga Liffland och tvinga Johan Ka-
simir att nedlägga sina arfsanspråk pä Sverge. Der-

vid skulle äfven möta föga motstånd; ty polackarna

vore oeniga och med sin konung missnöjda, samt der-

till invecklade i ett ganska farligt krig mot upprori-

ska kosacker. Johan Kasimir lag vid denna tid i en

farlig sjukdom. Radziejowsky påstod sig halva under-

rättelser, att konungen redan vore af läkare öfvergif-

ven, och att polackarna ämnade ställa sin republik un-

der Sverges beskydd.

Kort derefter kom från Polen följande underriit-

telse. Jasinsky, en af Radziejowskys furtrognaste tje-

nare, hade nära vid kosackernas gränsor blifvit fastta-

gen. Han liefanns då medföra tvänne af Radziejowsky,

kort efter ankomsten till överge, skrifua bref, det ena

till Chmielnicki, anföraren för de upproriska kosac-

kerna; det andra till dennes handskrifvare. Innehållet

i båda var leröm öfver Kristina, serdeles för hennes

frikostighel, ädelmod och ordhållighct, samt en ly-

sande heskrifning på den allmänna kärlek, hon bland

svenskarna förvärfvat. Vidare skref Radziejowsky, att

bemälde drottning hade med smärta förnummit, huru
konung Johan Kasimir förorättat både Chmielnicki och
kosackerna, och delta med glömska af såväl sitt kung-
liga löfte som de stora tjenster, hvilka Chmielnicki och
kosackerna mot Polen visat. För alt afhjelpa dessa

orättvisor ämnade hon förena sina vapen med kosac-

kernas. Svenska troppar vore för sådant ändamål
vid liffländska gränsen i beredskap. Chmielnicki bor-

de härom träffa närmare öfverenskommelse genom eil till

Stockholm affärdadl sändebud. För närvarande gällde

visserligen det mellan Sverge och Polen 165S afslutade
stilleståndet ; men detta hade af Johan Kasimir blifvit

så ofta våldfördt, att Kristina kunde med all rättvisa

när som häldst detsamma bryta o. s. v. Dessa bref

blefvo inför polska riksdagen framlaggda och en an-
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klagelsc derpå grundad. Radziejowsky sökte förneka

dem. Han påstod, alt han med Jasinsky skickat så

kallade hvita fullmagter med sitt namn under. Dessa
hade ovännerna begagnat, och inskrifvit det för honom
olyckliga innehållet. Han vore oskyldig; men konun-
gen halade och förföljde honom, ty han vore en för-

svarare af fäderneslandets frihet; o. s. v. Polska riks-

dagen svarade, att brcfren vore skrifna med hans af
alla igenkända stil, och förseglade med hans sigill,

samt att Jasinsky erkändt förräderiet. I följe häraf

blef Radziejowsky ånyo, och denna gången af polska

rikets samlade ständer dömd från lif, ära och gods

;

hvarförutan riksdagen, uppbragt öfver de nedriga stämp-
lingarua, gaf konungen en ansenlig bevillning i både

mynt och manskap.

Vid samma lid kom till Warschau som svenskt

sändebud en fransman vid namn Kock. Han medförde

till konungen ett bref, hvari Kristina anhöll, att Rad-
ziejowsky måtte äter tagas till nåder. Men pu samma
gång lät Kock under sin resa genom Polen hemligt ut-

sprida en hop mot konungen upproriska kungörelser

samt tillika flere bref från Radziejowsky, hvari denne

sökte uppvigla adeln till resning. Alan berättade, hu-

ru en person, hvilken hotat att för konungen visa det

åt sig öfverlemnade brefvet, blifvit af Kock mutad att

derifråa afstå. Johan Kasimir, med någon spaning om
dessa stämplingar, lyckades att i handom bekomma ett

af brefven, öppnade det och fann så väl kungörelsen,

som Radziejowskys skrifvelse. Saken var tydlig och

bevisad.

. Johan Ka<;)mir uppförde sig vid detta tillfälle !med

köld och undfallenhet. Han låtsade taga för afgjordt,

att drottning Kristina vore alldeles okunnig om ofvan-

nämnde hemliga stämplingar, så väl de af Radziejowsky

som de af Kock. Ehuru denne sednare brutit mot
folkrätten, blef han dock, som det helte af aktning för

Kristina, behandlad som ett främmande rikes underså-

tare och sändebud, och fick derföre oantastad älerre-
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sa till Sverge. Men på samma gång skref Johan Ka-
simir till Kristina ett bref af följande innehåll. Del Ull-

hör ädla och stora själar all gerna Iro andra om
godl. Det är visserligen med beräkning på denna eder

egenskap, som den för flere broll sakfällde Radziejow-

sky har med sin vanliga lisl och falskhet sökt föra

eder bakom ljuset och vinna edert beskydd. Jag hop-

pas dock, all eder egen skarpsinnighel snart nog skall

af sig sjelf upptäcka hans verkliga egenskaper. Som
upplysande bidrag derlill skickar jag härmedelst en af-

»krift af hans bref till Chmielnicki. Ni skall deraf finna,

huru han gjort allt för att genom de gröfsla osannin-

gar fläcka edeit stora anseende. Han vill nemligen

inbilla verlden, all på samma gång, som vi båda lef-

va i godl förstånd och broderlig vänskap med hvar-
andra; att på samma gång, som våra sändebud un-

derhandla om siilleståndets förvandlande till evig frid;

han vill, säger jag, inbilla verlden, att ni midt under
dessa vänskapliga förhållanden frivilligt och i hemlig-

het har åt upprorsmakaren Chmielnicki föreslagit,

all mot oss förena edra vapen med hans. Ett sådant

bedrägeri, en så svart trolöshet, en inför Gud och

menniskor så förhatlig gerning har han med sin van-

liga djerfhel och olacksamhel diktat på eder person.

Jag behöfver visserligen blott helt enkelt lemna eder

kännedom om dessa förhållanden; och ni skall utan
min uppmaning rättfärdiga eder sjelf och låta alt

verlden se^ att det icke är i edert hof, som min får
ostraffadt begå så afskyvärda nedrigheter. — Deremol
anhåller jag om allvarsam räfst med edert sändebud
Kock. Hans uppförande har varit sådant, att endast

aktning och vänskap för eder kunnat hindra mig från
att ställa honom till redogörelse, medan han ännu be-

fann sig inom mitt rikes gränsor. Hän anlände som
edert offentliga och fredliga sändebud ; men tillät sig all

i hemlighet utsprida en af Radziejowsky från trycket

ulgifven skrift, hvilken innehåller de svåraste smäåel-

ser mot mig och mina förnämsta embcismän ; derjemn-
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te Iref från Radziejowsky med uppmaningar till upp'

ror. Bella var af Radzicjoioshy elt majeslälsbrolt,

ett det svartaste förräderi, som en undersåtare kan
företaga. Edert sändebud har till dess verkställande

lånat sitt hilräde. Ulan tvifvel hai han ägt känne-

dom om Radziej010skys hela företag, ty han utdelade href-

ven endast i smyg, samt uppmanade att efter läsnin-

gen bränna dem; hvarjemnte han sökte ordna en hem-
lig brefvexling mellan Radziejowsky och några dennes

vänner. Det är derföre sannolikt, att han för
detta ändamål låtit mula sig, hvilket var så myckel
ovärdigare, som han hade den äran all vara edert

sändebud. Jag är öfveriygad, all ni gör allt för att

upptäcka sanningen, och alt, om Kock befinnes skyl-

dig, han måtte beläggas med ett straff, svarande till

hans förbrytelse både mot mig och mot eder.

Johan Kasiinirs uppförande var tydligen beräknadt

derpa, att jusl genom yisadt ädelmod och förtroende

sälta Kristina i en så mycket ofördelaktigare dager.

Detta inträffade ock. Hennes förhållande blef öfverallt

ogilladt, ja bittert tadladt; och dessa ofördelaktiga om-
dömen ökades än mer genom hennes sednare behand-
ling af målet. Hennes svar till Johan Kasimir var neml.

slingrande och nian besked. Man finner ej heller spår,

att hon mot Kock visat något tecken till missnöje,

och Radziejowsky förblef i fortsatt åtnjutande af hennes

ynnest och välgerningar.

Det är ganska sannolikt, ehuru ej fullt bevisligt,

att Kock och Radziejowsky företagit of vannämnde stämp-

lingar med Kristinas vetskap. JNägra neka ; ty^ säga de,

man finner af andra förhållanden, all drottningen vid

samma tid önskade fred med Polen. Andia deremot

jaka; ty, säga de, osammanhang i Krislinas ålgerder

är ej ovanligt. Måhända ville hon också blott genom
andra oroa, ej sjelf bekriga Polen. Alt Kock förblef

ostraffad och Radziejowsky i fortfarande nåd vittnar

äfven om drotlningcns bifall till deras företag.
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Radziejowsky fortfor sålunda att ännu någon lid

lysa i Kristinas hof. De tre utliinniugarna, han, Pi-

luentelli och UHeld, utgjorde tillsanimaus ett parti, som
en längre tid nästan utesUitande var i besittning af

drottningens förtroende och välgerningar. Svenskarna

hatade dem med yttersta bitterhet och gäfvo dem spe-

namnet Triumvircrna. I synnerhet för Ulfeld och Rad-
ziejovpsky hyste hvarje redlig man ett djupt förakt. Jag,

sade Axel Oxenstjerna till en förtrogen vän, jag har

också varit i onåd och hade då både många och sto-

ra skäl, all såsom denne Ulfeld, eller denne Radziejow-

sky öfvergifva fosterlandet och gå till främlingen;

men jag ville och jag vill än i denna dag häldre med
min oskuld räcka hufvudct ål bödeln, än för fienderna

yppa mitt fäderneslands svaga sidor och sålunda stör-

ta detta i forderf och mig sjelf i evig vanära.

Radziejowsky mägtade ej bibehålla Kristinas ynnest

så länge som de andra tvä främlingarna. Också var

han fattig och behöfde penningeunderstöd, hvilkel Kri-

stina hade svårt att gifva. INågot missförstånd väcktes

äfven måhända deraf, att Radziejowsky hade, som be-
mäldt är, för danska sändebudet yppat Ulfelds och
svenska hofvets stämplingar. Tvisten blef dock snart

bilaggd och Kristinas nåd återvunnen. Slutligen och
när ingenting mer var att i Sverige vinna, lemnade
Radziejowsky Stockholm, vid hvilket tillfälle han åter-

igen af drottningen erhöll en betydlig summa penningar.
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TJPGENIONDir KAPITLET.

MAGNUS GABRIEL DJE LA GARDIE I ONÅD,

En bland de märkvärdigaste vexLngarue unde^-

drottuing Krislinas skiftesrika regering var, då grefve

Magnus, den fordom allsmäglige gunstlingen, icke blotl

förlorade sitt inlljtinde utan äfven föll i djupaste onåd^

De inre drifvande orsakerna härtill voro följande.

Först, Kristinas tilltagande ombytligheU Det var

redan mycket, alt grefve Magnus kunnat bibehålla sig

under hela sju år, nemligen frän 1645 till 1651. Ef-
ter honom byttes gunstling med hvarje år.

Det är äfven troligt, att grefve Magnus, öfvermo-

dig af sin lycka, stundom spännt bågen för hogl. Man
finner till och med några spår af ett sådant förhållande.

Kristina hade t. ex. åt sin mor gifvit nästan hela ön

"Wollin i lifstidsförläning ,• men derjemnte lofvat, det

samma ö skulle efter enkedrottningens död tillfalla gref-

ve Magnus. Denne sednare anhöll i slutet af 1651 att

genast, och oaktadt enkedrotlningen ännu lefde, kom-
ma i besittning deraf; dock naturligtvis mot erläggande

af en viss penningesumma. Detta förslag syntes när-

gunget och blef ej heller beviljadt. Man gissade, att

grefve Magnus velat genom innehafvandet af Wollin be-

reda sig väg till furste- värdigheten; ty fordom hade

på denna ö bott herrskare med sådan liltel. Någonting

dylikt tyckes äfven hafva varit i farvattnet; ty man fin-

net, att kejsaren vid ellfir straxt efter denna tid lät er-

bjuda grefve Magnus värdigheten af tysk riksfurste, för-

modligen för att till det blifvande valet af romersk

konung vinna honom och genom honom drottning Kri-

stinas röst för erkeherligen af Österrike. Grefve Mag-
nus bad ora drottningens tillstånd alt mottaga den er-

budna värdigheten; men hon vägrade; hon ville ej li!-^



205

låta någon af sina undersåtare gifva Irohelsed ål en

främmande herrskare. Grefve Magnus blef ganska

kdsen öfver afslaget, och ett missnöje uppkom, hvilket

dock snart skmgrades. Med dessa uppdrifua anspråk

sammanhängde hans olåhghet, så snart någon annan i

utmärktare grad tillvann sig drottningens ynnest; det

tycktes, som grefven ville ensam råda öfver hennes för-

troende och hennes nådebevisningar. Detta lyckades i

början, och Salvius och Bengt .Skjtte måste för hans

skull vika frän hofvet. Men i längden blef ett sådant

förhållande för den frihetsälskande Kristina ganska obe-

hagligt. Derföre, och när grefve Magnus ville på sam-
ma sätt störta Bourdelot och Pimenlelli, förlorade han
mot den förra allt sitt inflytande, och föll i striden

mot den sednare i djupaste onåd.

Till denna olycka bidrog äfven grefvens eget upp-
förande vid stormens utbrott. Han kunde ej förmå sig

att tåla, tiga och afvakta Kristinas återkommande nåd.

Tvärtom, genom allehanda stäraplingar och genom ofta

upprepade klagomål Öfver sina medläflare, öfver drott-

ningens köld o. s. v. gjorde han sig obehaglig, uttröt-

tade Kristinas tålamod och satte sålunda sjeli vapen i

händerna på sina fiender.

Dessa voro många. Dels afund, dels rättskänsla

hade hos många alstrat ovilja öfver den stora och oför-

tjenta lyckaj grefve Magnus gjort. Afven andra och
niägtiga driffjedrar tillkonnno. De la Gardie var i föl-

je af börd och förhållanden Frankrike tillgifven. Bour-

delot och Pimentelli, som arbetade för Spanien,

måste derföre också arbeta mot nämnde herre, och
underslöddes dervid af hela spanska och engelska

ligan samt af grefvens många afundsmän inom svenska
hofvet.

Samtidens författare berätta följande händelse, såsom
den der också bidragit till ökandet af Kristinas ovilja.

En på den tiden ryktbar författarinna vid namn Scude-
ri hade utgifvit en roman, i hvilken hon f/amsläilde en
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hop af prins Condés lefnadsliändelser. Schlippeubach

skall halva inbillat Kristina, alt hon vore i nämnde ro-

man utpekad under namnet Cleobuline; och att detta

skett enligt De la Gardies lillställning, på det hela verlden

mätte få veta, huru många och stora jnnestbevis, han

af Kristina erhållit.

Bourdelol var dock den, som först och egentligen

bröt gunstlingens magt. Tvisterna dem emellan och

grefvens upprepade klagomål hafva vi redan omtalat;

likaså, huru denne sednares anseende och magt blefvo

genom dessa brottningar nästan helt och hållet förlama-

de. Under början af 1653 sågs han sällan vid hofvet

;

och bland folket omtalades, huru Boiirdelot genom sina

piller föranledt och underhållit den svåra sjukdom, som

1652 höll De la Gardie en längre tid vid sängen. Det

var förmodligen under och med hänseende till dessa

brytningar, som följande händelse iuträilade. De la

Gardie var vid någon bland baletterna klädd såsom

Apolio. En af de åskådande fransmännen upprepade

vid hans förbigående dessa ord; non semper ridcl Apol-

io 1). Grefve Magnus svarade genast med ett annat

ordspråk: posl nubila Phoebus. -j

Den sista spådomen tj cktes gå i fullbordan ; t}'

efter Bourdelots bortresa började grefve Magnus åter

stiga i anseende, och det i samma mån som Bourdelol

sjönk. Krislina förärade De la Gardie hans faders af hen-

ne förut inköpta vackra hus; hon intog i rådet hans

bror Jakob Kasimir och hans vän grefve Thurn, och

hon förklarade grefvens alla fiender for skurkar, dem
hon skulle strafla. Detta gällde Bonrdelot i främsta

rummet. Hon lofvade ej vidare understödja, utan tvärt-

om motarbeta dennes ansökningar i Frankrike. Några

säga, alt hon till och med yttrat, del grefve Magnus
gerna kunnat gifta Bourdelol några tjog käpprapp.

Fransmannen hade dem nog förljent.

') Solguden är ej alllid glad.

'J Efler regn låler Gud sohn skina.
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Grefve Maguus ville nu begagna sitt återvunna

förtroende för att i samråd med fransyska sändebudet

störla Piinentelli, och sålunda befordra både sin och Frank-

rikes fördel. Men motståndaren var mägtigare , ån

man trodde; och. Kristina tyckes under skenet af väl-

vilja hafva fortfarande^ h\'st ofördelaktiga tänkesätt mot

De la Gardie.

Emellertid syntes allt godt och väl, när det egent-

liga utbrottet oföfmodadl skedde på följande sätt. Un-
der vistandet i Uppsala i slutet af November 1653 lät

Kristina en dag efter slutad rådsöfverläggning bedja

grefve Magnus stanna qvsr; hon önskade nemligen

rådpläga med honom om drätselverket. Sedan de blif-

vit ensamma, ville grefven iakttaga tillfället att genom
åtskilliga förklaringar än mera befästa sitt anseende

;

och kanhända alldeles störta medtäflarne. Han började

dcrföre tala om den wördnad och orubbliga trohet,

han mot Krislina alllid visat, och hvarmed han ådra-

git sig mycken fiendskap. Med smärtahade han likväl

förnummit, huru drottningen misskände denna hans

lillgifvenhet ; huru hon yttrat, det grefven begått ell

förräderi, hvilket hon hoppades, prinsen skulle engång

bestraffa; huru hon också sagt sig gerna se, om an-

dra derföre gjorde grefven allehanda förtreter, o. s. v.

Han erkände visserligen med tacksamhet hennes stora

välgerningar. Men då äfven han å sin sida varit en så

trogen och tillgifven tjenare som möjligt , hade drottnin-

gens anförda yttrande smärtat honom på det ömmaste.

Grefven tillade slutligen, alt han fått dessa underrät-

telser af en, som hört alltsammans ur drottningens

egen mun. Kristina frågade : men hvem är det, som
kunnat pådiktat mig sådana yttrandena Grefve Magnus
anhöll, att slippa nämna sin sagesman. Men när Kri-

stina enträget och beslämdt yrkade derpå. uppgaf han

förste hofstallmästaren Anton Steinberg *). Del är omöj-

•) Några säga, att äfven Klas Totl nämndes.
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ligt, sade Kristma; Sleinberg är för hederlig karl att

sammansälla dylika lögner. Jag har om honom så

god (anka, atl, om han påstår, det jag yttrat dessa

ord, så vill jag också sjelf åtaga mig dem. Emeller-

tid skall jag på stående fot undersöka målet. Derpå
ringde hon och befalhe hämta Sleinberg samt inkalla

de rådsherrar, som ännu vore qvar i förmaket. Dessa

koramo genast. Grelyen bad drottningen icke för an-

dra yppa, hvad han mellan fyra .ögon i förtroende

sagt; men Kristina svarade, alt den angifnes heder för-

lade henne tiga', hvarpå hon för de inkomna rådsher-

rarna framställde hela förhållandet. Nu inträdde äfven

Sleinberg och underrättades om allt. Jag tror, sade

slutligen Kristina, all ni är en ärlig man, som säger

sanningen rent ut. Bekänn nu, om ni någonsin hört

mig yttra något sådant, som grefve Magnus anfört!

Sleinberg svarade : jag är ytterst förvånad, att grefve

Magnus, för hvilken jag hyst så mycken högaktning,

velat på detta sätt förtala och störta mig. Jag bedy-

rar heligt, att jag aldrig från hennes majestäts mun
hört någonting sådant, som grefven föregifvit. Dess-

utom känner jag min pligt att ej förråda öfverhettus

anförtrodda hemligheter; och ingen skall bevisa, det

jag varit en sådan sqvallrare. Grefve Magnus invän-

de nu, alt det icke var han sjelf, som hört det ur
Stcinbergs mun, ulan alt underrättelsen blifvil honom
meddelad genom en tredje person. Man frågade då,

hvcm denna tredje person vorel men grefve Magnus
kunde ej förmås uppgifva dess namn^ och blef dessu-

tom vid den oförmodade vändning, som saken tog,

mer och mer förvirrad. Drottningen, nöjd med Stein-

bergs förklaring, ville ej pina grefven längre, utan upp-
löste sammanträdet.

Sleinberg deremot var ingalunda nöjd med det

tvetydiga sken, saken hade, så länge grefven icke upp-
gifvit rätta sagesmannen. Jag kan, sade han till drott-

ningen, ej visa mig för eders majestäts ögon, om Jag
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icke använder alla möjliga medel alt upptäcka och

vederlägga en sådan förlalare. Drottningen gillade

hans beslut. Det är, tillade hon, ej första gången, som
grefve Magnus sökt genom grundlöst sqvaller störta

mina Ijenare. Jag ser derföre icke ogerna, om ni

håller efter honom; på det jag sjelf måtte hädanefter

blifva befriad ifrån hans onda lynnen och klagovisor.

På dessa ord gick Steinberg till grefve Magnus

och framställde om igen sin anb?illan att få vela sages-

mannen. Grefven svarade ganska artigt; han värdera-

de Steinberg högt; vore öfvcrtygad om sanningen af
dess ord; och att berättaren varit en bedragare o. s. v.

Men alla dessa höfligheter oaktadt jrkade Steinberg li-

ka envist, alt grefven skulle nämna denna bedrägliga

berättare; eljest blefve Steinberg tvungen att tro,

det grefven icke hade någon sagesman , utan sjelf upp-

diktat alltsammans, endast för att störta Steinberg.

Grefve Magnus fortfor likväl i sin vägran. Då åter-

vände Steinberg till Kristina och bad he»'ne tvinga gref-

ven att komma fram med sanningen. Hon sjelf ansåg

både grefvens och Steinbergs heder fordra denna för-

klaring och skickade i sådan afsigt hertig Adolf Johan.

Dock äfven inför detta sändebud vägrade grefve Mag-
nus; men hälsade deremot och bad, att drottningen

måtte nedtysta hela saken, och Steinberg nöjas med sin

erhållna upprättelse. Man borde ej begära, att gref-

ven skulle förråda den, åt hvilken han lofvat tysthet.

Men Krislina skickade genast Adolf Johan tillbaka med
den hälsning: alt hon ej kunde vägra rättvisa åt Stein-

berg, och att grefvens egen heder fordrade den begärda

redovisningen. Hon befallde honom derföre att antin-

gen uppgifva sin sagesman, eller ock för alltid und'

vika hennes åsyn. Nu måste De la Gardie deran.

Han bad, att drottningen icke måtte tillfoga sagesman-

nen något ondt, och upjigaf derpå Kristofer Karl Schlip-

penbach, då för tiden öfverslemunskänk hos drottnin-

gen. Denne vistades i Stockholm. Kristina kallade

honom genast till Uppsala. Tidigt morgonen efter sin
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ankomst besöktes han af fyra De la Gardies vänner,

hvilka frågade, om han ej ville slå vid sina ord, neml.

all Sleinberg berällal honom ofvannämnde yttrande ef-

ter drottningen. Men han svarade bestänidl nej ! Han
såge nog, alt man ville störta honom; men han skulle

inför drotlningen tala sanning och bevisa sig vara en

redlig man. Kort derefter lät Kristina förekalla rådet,

de förnämsta vid hofvet, samt De la Gardie, Steinberg

och Schlippenbach. Hon framställde sammanhanget
och tillsade sedan grefve Magnus att ånjo upprepa sin

beskyllning mot Schlippenbach. På samma gång tog

hon denne sednare i rockknappen, sägande: vet, att

om Steinberg har sagt det, så vill också jag hafva
sagt det! Schlippenbach svarade: jag vet ej, hvad
grefven menar. Jag har aldrig för honom yttrat, ej

heller af Steinberg hört någonting sådant. Jag har

icke ens talat med grefven om Sleinberg, mer än en

enda gång, då grefven anmärkte, alt Steinberg stigit,

men han sjelf fallit i drottningens förtroende ; öfver

hvilkel förhållande han ofta beklagat sig. Gref-

ve Magnus inföll: all Schlippenbach talade som en

slyngel och Ijöge som en skurk. Schlippenbach sva-

rade: jag är en hederlig karl y men ni uppför eder

icke som sådan. De la Gardie invände: hvad jag

sagt, är sannt; fastän jag icke kan med vittnen bevi-

sa det; ty samtalet föreföll mellan fyra ögon. Schlip-

penbach svarade: jag har aldrig någonsin talat med
eder mellan fyra ögon. Grefve Magnus blef härvid

mycket förvirrad; och drottningen, antingen af medU-
dande med honom, eller emedan ingenting vidare kun-

de för tillfället vidgöras, upplöste samlingen.

De la Gardie lät genast derefter bedja Kristina om
tillåtelse alt stämma Schlippenbach till laglig domstol;

grefven ville der med cd bekräfta sin uppgift. Kri-

stina svarade: alt hon af godhet för grefven afrådde

nämnde utväg, hvilken endast kunde lända till hans

ytterligare förnedring. Ändra och bättre utvägar fun-

nes; dock skulle grefven ingalunda fördrista sig all
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behandla Sclippenbach annorlunda än som en hedertig

karl. Delta var en tjdlig viulc till envig. Grefve Mag-
nus upptog den ej ; utan Iranjslällde redan samma af-

ton genom hertig Adolf Johan följande böner till Kri-

stina. Först: alt sjelf få resa till landet för alt der ^

öfverse sin hushållning; för det andra, all Schlippen-

bach målie aflägsnas från hofvel. Kristina svarade

:

jag icke allenast tillåter, ulan befaller honom resa till

landet, eller hvart han vill; men på hofvel får han

icke visa sig, förrän han med heder afslutal denna sak.

Alt dercmot förjaga Schlippenbach, innan denne blif-

vit öfverbevisl, är en ohillig begäran, som jag inga-

lunda kan bifalla. Eller detta svar ämnade grefven

först resa samma afton ; men sedan uppsköt han det i

hopp om förändring. Under loppet af följande dagen

sökte heitig Adolf Johan blidka drottningen, men få-

fängt. Om qvällen skedde sista försöket. Efter afton-

måltiden framlemnade hertigen ett bref från grefve Mag-
nus. Kristina öppnade och genomläste det, gick sedan

fram och tillbaka på gollvet och uttalade derunder blott

de orden, den stackars grefven! den stackars grefven!

Derpå genomläste hon brefvet oraigen och yttrade ånyo

pä samma sätt: dc7i stackars grefven! ]\ägot annat svor

kunde Adolf Johan icke utverka. Morgonen derpå af-

reste den stackars grefven till Ekolsund.

Förmodligen var det till svar pä detta eller något

dylikt bref, som Kristina vid denna tiden skickade till

grefve Magnus följande märkeliga skrifvelse. Min her-

re! ^"j Emedan ni åslundar att se mig ännu en gång,

så måste jag säga eder, både att ett sådant åers een~

de skulle blifva eder obehagligt, och skälen, hvarför

jag ej kan bifalla dertill. Del är ej jag, ulan ni sjelf,

som måste upprätta eder ära. Jag kan ej göra an-

nat än ogilla och beklaga edert uppförande. Jag kan

hädanefter för eder icke hysa någon annan känsla än

'} Enligt en annan uppgift började brefvet med orden:
Min kusin.
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medlidande; men äfven denna gagnar till ingenting,

sedan ni sjelf förintat den välvilja, som jag fordom

för eder haft. JSi är densamma icke värdig. Enligt

eder egen bekännelse, och enligt flere af de vid tillfäl-

let närvarande herrarnas omdöme har fii sjelf uttalat

eder förvisningsdom. Jag bekräftar den, ty jag fin-

ner den rättvis ; och jag tager ej mina ord tillbaka

så lätt, som ni tyckes tro. Efter allt, hvad ni har

gjort och underkastat eder, hur skulle ni våga visa er

för mig? Jag blyges å edra vägnar, dä jag besinnar

hvilka lågheter ni tillåtit er; huru ni förnedrat er in-

för just dem, som ni förut velat störta. Vid denna

olyckliga tilldragelse har man ej kunnat hos eder upp-

täcka någonting stort, vackert eller ädelt. Om jag

kunde känna ånger, så skulle jag ångra att hafva

stått i vänskapsförbindelse med en själ, så svag, som

eder. Delta förhållande var mig ovärdigt ; men som jag

alltid handlat efter förnuftets föreskrifter, hade jag

likväl ämnat vårda skenet oss emellan, så länge jag lef-

de ; men eder oklokhel tvingar mig att afkasta slöjan.

Hedern ålägger och rättvisan befaller mig göra det

offentligt. Under nio års tid har jag allt för mycket

gynnat, allt för mycket försvarat eder. Nu kan jag

det ej längre. Ni har sjelf röjt den hemlighet, jag

ämnat förtiga;* den nemligen, alt ni är ovärdig allt

del goda, jag eder gjort. Om ni har mod att höra

förebråelser, så kan ni komma hit; men hoppas ej att

med tårar eller undcrgifvcnhet kunna någonting vin"

na. Det enda, jag för eder kan göra, är att sällan

tänka på er, än mindre tala om er; ty jag har be-

slutat aldrig tala om er, ulan att tillika tadla er. Se

der, hvad som återstår mig göra för eder! Kom för

öfrigt ihåg, alt ni är sjelf orsaken Ull er olycka, och

att jag är rättvis mot eder, likasom jag skall vara

det mot helavcrlden. Uppsala d. H Dec. 16S3. Kri-

stina. Brefvet var skrifvet på fransyska Drottningen

lät Heinsius genast öfversätta det på latin, så att det

skulle obehindradt kunna spridas öiver hela Europa.
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De la Gardies mor och maka konimo vid samraa

tid till staden. Modren, den fordom beprisade Ebba
Brahe, var nu af sorg, sjukdom och ålder sä svag, alt

hon ej gerna kunde utan stöd vandra öfver golfvet.

Men det gällde hennes äldsta, mest älskade son, och

hon beslöt söka företräde hos drottningen. Genom
Ebba Sparre hade visserligen förut kommit de hälsnin-

gar, all drollningen alldeles icke ville se Ebba Brahe;

men denna sednare misstänkte budskapet, och beslöt i

alla fall våga ett försök. På sin begäran fick hon äf-

ven företräde och blef nådigt mottagen. Den sörjande

modren bad med knäfall och tårar om nåd för sin son.

Kristina svarade : all hon för sin person icke hyste nå-

gon onåd mot grefve Magnus; hon såge gerna, alt allt

ställdes återigen till rätta; men endast grefven sjelf

var den, som kunde göra det Ebba Brahe, ännu på
knä, kysste drottningens fötter och bad henne röra na-

dig och uppgifva, på hvad sätt grefven skulle ställa

det till rätta? Kristina svarade: del anstår icke mig,

hans öfverhel, att gifva anvisningar för sådant. Gref-

vinnans son måtte väl sjelf finna medlen. Ebba Bra-

he svarade : det vet jag, att, om så fordrades, skulle

min son icke undandraga sig alt med värja i hand

utföra saken/ ty han har efter sina förfäder ärft ett

likaså käckt hjerta, som någon annan; men jag kan

ej tro, att eders majestät skulle tillåla något dylikt,

sedan eders majestät benådat honom med så höga äre-

tjenster. Krislina svarade: Oud gifve jag kunde med
mitt eget blod ställa det till rätla; ty jag har mot

honom ingen onåd och vill ej göra honom något ondl.

Då föll Ebba Brahe åter på knä, tackade för dessa ord

och bad^ att sonen måtte få återkomma till hofvet. —
Nej! svarade Kristina, den jag tillskrifvil ett sådant

bref, vill jag aldrig mer se för mina ögon. Nu ut-

brast Ebba Brahe i högljudd klagan öfver sin och sin

sons olycka, öfver ovännernas slämplingar , m. m.
Kristina afbröt henne sUitligen och sade : fru grefvin-

nan får gifva sig tillfreds. Tiden kan allt förändra;
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och eder son måhända finna rälla medlen. Jag kan

emellerlid ingenting annat göra, än hvad jag gjorl.

Derpå bjöd hon grefvinnnn farväl och aflägsnade sig.

Så slutade detta samtal mellan Gustaf Adolfs dotter och

hans ungdoms trolofvade älskarinna.

Flere Kristinas yttranden tycktes gifva tillkänna

hennes önskan, att grefve Magnus skulle utmana Schlip-

penbach till envig. Grefven ernade också slutligen

tillgripa denna utväg. Men Schlippenbach, blott öfver-

sle och simpel adelsman, var ingalunda vederlike åt

grefven, riksrådet och riksskattmästaren Magnus Gabriel

De la Gardie. Enligt tidens tänkesätt ansågs derföre

ett envige dem emellan -mindre passande och för gref-

ven nästan förnedrande. Emedan saken således angick

både grefve- och riksrådsvärdigheten, frågade De la Gar-

die ämbetsbröder och anhöriga; men erhöll från alla

sidor afrådande svar. Prins Karl Gustaf yttrade till

och med, att, om De la Gardie envigade mot Schlip-

penbach, skulle prinsen ej mer erkänna honom för

sin släglinge. Det blef intet envig utaf. Några vec-

kor derefter mötte Kristina en af De la Gardies tjenare

Hou frågade genast: hvad gör eder herre? Mannen
sade: han är ganska ledsen och bedröfvad. Kristina

frågade ytterligare: men vill han ej slåss? Tjenaren

svarade: del tror jag icke! — Ack, utropade drott-

ningen, den stackaren, den krukan!
Karl Gustaf iakttog i denna sin kinkiga ställning

all möjlig försigligbet.

A ena sidan kunde han ej öfvergifva den olyckli-

ga svågern, utan sökte medla försoning, dels sjelf, dels

genom Johannes Matthiae, ehuru fåfängt. A andra si-

dan måste han undvika allt, som kunde stöta drottnin-

gen för hufvudet och fortfor derföre att visa mot hen-

ne samma undergifvenhet och mot Schlippenbach sam-

ma nåd som tillförene Allmänheten, ja sjelfva de del-

tagande personerna voro derföre ovissa, antingen han

gillade drottningens eller De la Gardies uppförande.

Måhända ogillade han bådas.
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Mången riktade och riktar frågande blickar på

Axel Oxenstjernas uppförande vid denna hans förra fi-

endes oljcka. Straxt under första dagarna af misshäl-

ligheten sände De la Gardie sin släglinge, Forbus, med

bref och som det tyckes mundtliga hälsningar till riks-

kansleren. Grefve Magnus påminte i sin skrifvelse om
den trofasta vänslicip, som varit mellan hans far och

rikskansleren, och huru den sednarc vid den förres

dödsbädd lofvat fortfarande vänskap och goda. råd åt

de efterlemnade barnen. IVu, i nödens stund, begärde

grefve Magnus ett sådant råd, ett sådant handtag. Om
rikskansleren ville genom sin bemedling hjelpa grefve

Magnus ur olyckan, skulle visserligen Oud i nödens

stund likaså hjelpa både rikskansleren och hans barn.

]När Oxenstjerna läst detta bref, satt han först några

ögonblick stillatigande ; började sedan beklaga grefvens

olycka; det vore, som den händt hans eget barn. Råd
kunde han nu mera intet gifva; grefven hade alltför

mycket litat på drottningens ynnest, och den frihet

han haft att med henne samtala. Man måste likväl se

sig före, innan man angriper öfverhetens närmaste.

Jag har, tillade han, i tjuguett år fjenat högstsalig

konungen; men aldrig varit angifvare, ej heller nå-

gonsin behöft förebedjare. En gång hade man med
åtskilligt sqvailer lupit till hans majestät, så att han
blef orolig och ville af mig vela förhållandet. Då sva-

rade jag, alt jag häldre ville begära mitt afsked, än
störta en medfjcnare. Psär Forbus ytterligare anhöll om
råd, svarade Oxenstjerna. Jag är nu mera af ålder

och sjukdom så försvagad, alt jag som ett barn talar

i vädret och kan ej gifva något råd. Jag hade tänkt,

att det förr skulle blifva jag, som begärde stöd af
grefve Magnus, än han af mig. Forbus frågade, om
grefve Magnus borde tilläfventyrs vika undan! Oxen-
stjerna afbröt och sade: nej! Han skall ej göra som
Ulfeld och Radziejowsky. Om jag varit i deras klä-

der, så hade jag stannat qvar i mitt fädernesland,

ehvad jag också måst undergå. Forbus anmärkte, att
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det ej var fråga om dylik pylil, ulan all draga sig

undan, till landet. Men älven delta ogillades af Oxen-
stjerna, ty som riksskallmäslarc behöfdes De la Gar-
dte i staten, och skulle genom frånvaro endast lemna
sina fiender friare fält. Med ungefär detta svar åter-

vände Forbus. Hvad Oxenstjerna yttrade om s-''n ål-

derdomssvaghet och om sin oförmåga all gifva råd,

ansågs hafva varit ett upprepande af hvad grefve

Magnus sjelf i lyckans och öfvermodels dagar om riks-

kansleren yttrat; och nian trodde, att denne sednare

ville genom ordens användande vid detta tillfälle utöf-

va en liten hämnd på sin förra föraktare. — Äfven
Kfistina vände sig till den gamla statsmannen, skickade

honom en afskrift af det anförda hrefvet till grefve

Magnus, och skref derjemnte sjelf på följande sätt. Jag
har alllid i milt uppförande sökt först och främst för-

nuftets, och dernäst hvarjc redlig mans bifall. Jag

skickar eder derföre milt bref till grefve Magnus, på
det ni må kunna delsamma bedöma ; och jag åslundar in-

genting högre, än edert bifall, eller ock eder rättelse.

Rikskanslercn tackade för drottningens förtroende oeh

tillstyrkte nåd; som skäl hvartill han förnämligast åbe-

ropade den trogna tjenst, som grefve Magni far, riks-

kanslerens gamle vän, salig riksmarsken hafver be-

visat fäderneslandet^ och så vidare. Uti förtrogna bref

till sonen Erik yttrade sig den gamle sålunda: att

det med grefve Magnus går så besynnerligt , och

snarare Ull sämre än bättre, sådant är missledt,

och känner jag medlidande med hans galenskap och

olycka. Oförsigtigt har han störtat sig i villan och

nu snärjer han sig deri mer och mer. Man
ser tydligen, alt han förmår bära hvarken medgång
eller motgång.

Det godtyckliga satt, hvarpå Kristina behandlade

De la Gardie, väckte emellertid mycket missnöje. Han
var dock riksråd och en bland de tem höga riksämbels-

tnännen; men blef det oaktadt utan dom och ransak-

ning och blott genom ett niagtspråk drifven från hof-
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vet, frän rådet och frän sin tjenstgörlng. Delta tyck-

tes alltför mycket smaka af envälde och Ijranni. Axel

Oxenstjerna ullät sig ganska ogillande derom. Sådant

uppförande, sade han, duger ej, och drodningens

salig herr far sliulle aldrig hafva lillåtil sig något

dylikt . Det är för rådet och de höga riksamhetsmän-

nen både skam och fara; ty ingen är säker, när del

brinner i grannens vägg. Det sjues, som rådet till

en tid tegat stilla, i hopp att saken skulle som en

personlig missh-iUighet snart kunna hiläggas. INIen se-

dan all sådan utsigt var förhi , log man bladet

från iMunnen. I sittande råd och på allas vägnar fö-

reställde Axel Oxenstjerna , att De la Gardie icke bort

utan lagliga skäl förvisas från hof och ijenst. E-
hvad han också kunde hafva brutit, bad dock rådet

på det enträgnaste , att drottningen måtts före sin

trnnafsägelse åter upptaga honom till nåd. Men
Kristina svarade, att det var gjord gerning ; hon bad

dem ej mer tala derom; hon skulle snart lemna kro-

nan och hade andra saker att tänka på; efter hen-

nes utresa kunde Karl Gustaf göra hvad honom godt

syntes o. s. v. Rådet gaf sig härmed till tals och af-

hidade det inom några veckor förestående regentbjjtet'.

Så blefvo alla förböner och medlingsförsök helt

och hållet fruktlösa. Kristina visade mot grefve Mag-
nus en ihärdig och häftig förbittring; hon till och

med sökte tillfällen att både skada och skymfa den

fordna gunstlingen. Då Karl Gustaf arbetade för sin

svåger, svarade Kristina, att grefve Magnus icke af

prinsen förtjent en sådan godhet. Hon kunde nemli-

gen nu mera låta prinsen veta, att ingen annan än

grefve Magnus varit orsaken derlill , att giftermåls-

förbindelsen mellan henne och prinsen gått om intet.

Hon hade några gånger varit så böjd derför , alt äk-

tenskapet visserligen gått i fullbordan , om blott gref-

ven velat för sådant ändamål använda sitt inflytande;

men han hade tvärtom Icdl hennes sinne derifrån , och

10
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till och med sökt ingifva henne ovilja för så väl

äktenskap i allmänhet, som för prinsens egen person.

Äfven vid andra tillfällen hade grcfven motarbetat

prinsens bästa; denne vore honom derföre ingen vän-

skap skyldig o. s. v. — En fransjsk författare vid

namn Scudery, bror till den (örat omtalade skaldinnan,

hade skrifvit en roman, kallad Alarik, oclx före den-

samma lalit trycka en tillegnan till Kristina, i hvilken

ban talade till bennes beröm och äfven till den dåva-

rande gunstlingens, Dela Gardies. Men denne sed-

nare hade just i delsamma fallit i drottningens onäd.

Hon ville derföre ej se hans beröm eller namn bred-

vid sitt; utan lät tillkiinnagifva för Scudery, att bon

till belöning för iians tillegnan hade i beredskap en

guldkedja om tusen pistolers värde; men fordrade, att

Scudery skulle för att erhålla densamma först borttaga

de rader, som voro till Dela Gardies beröm. Scudery

svarade: om också kedjan är så tung, som de Peru-

anska konungarnas, vill jag likväl icke för dess skull

nedrifva det altare, på hvilket jag en gång offrat. —
Oaktadt bitterheten mot gref Magnus fortfor drottnin-

gen i sin välvilja mot hans mor och gemål och gaf

dem äfven nu de vanliga nyårsskänkerna. Någon, som
förmodligen ville till grefvens fördel bearbeta dessa tän-

kesätt, begynte omtala huru nämnde fruntimmer voro

otröstliga iifver den olycka, som träffat grefve Mag-
nus. Kristina svarade: det är icke underligt; ty de

hade i honom, den ena en son, den andra en man,
som ingalunda var dem värdig. — En annan gäng

berättade Erik Oxenstjerna , alt folket i staden trodde,

det grefve Magnus skulle snart återigen komma i nåd;

men alt gamla rikskansleren hade dervid yttrat: vde

känna fj drottningen rätt. Hon är ej den, som så

snart ändrar sitt beslul.)> Kristina blef öfver detta

omdöme ganska glad och sade: eder far har aldrig

gjort mig en större tjenst än med detta sill yttrande.

Jag ber eder, hälsa honom det från mig! — Uti

Januari 1654 reste Kristina från Uppsala för atl besöka
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sin mor i Nyköping. Det qvademnade hoffblket iakt-

tog hennes frånvaro och gjorde derunder ett besök

hos grefve Magnus på Ekolsund, för att antingen roa

sig sjeilva, eller trösta den olycklige, eller ock smickra

den blifvande konungens svåger. Afven Karl Gustaf
Wrangel och hertig Adolf Johan voro med i sällskapet.

Man trodde, att drottningen skulle blifva borta vid

pass åtta dagar; men hon återvände redan på den
fjerde. Alla utom hertigen, ilade tillbaka till Uppsala.

Kristina var förtretad och dolde ej sin harm. Då
Wrangel framträdde för att hälsa , drog hon handen
tillbaka och frågade: livar har ni varit? Wrangel
svarade: jag har varit hos grefve Magnus på Ekol-
sund. Krislina frågade: hvad hade ni der att göra?
Wrangel svarade : jag gjorde honom ett besök, lika-

som många andra af hofvet, och deribland också

hertig Adolf Johan. Drottningen sade: hertig Adolf
Johan är grefvens svåger och dessutom en yngling,

som kunde fara dit för att äta syllsaker hos sin sy-

ster. Men ni, som har så hög plats i mitt hof , ni

hade aldrig bort tillåla er besöka den, som ni visste

vara min fiende. Dock för denna gång förlåter jag
er; hvarpå hon räckte honom handen att kyssa. För-

soningen tycktes likväl icke hafva varit serdeles upp-
riktig. Några veckor derefter bad Wrangel om frain-

lidsbref på några gods, h vilka den barnlöse Johan
Oxenstjerna hade i förläning. Kristina, som man tror,

af harm öfvcr besöket på Ekolsund, icke blott afslog

hans begäran, utan till och med yppade densamma
för Johan Oxenstjerna och erböd denne att sjelf få

föreslå sin blifvande efterträdare i förläningen. Ovil-

jan ökades ömsesidigt. Kristina ville behålla Wrangels
syster vid hofvet; Wrangel ville taga henne derifrån.

Det gick slutligen så långt, att Wrangel sjelf drog sig

undan till landet. Första orsaken till hela denna spän-
ning ansågs vara besöket på Ekolsund. — Afven på an-

dra sätt sökte Kristina att förtreta eller skada den fallna

grefve Magnus. Steinberg och Schlippenbach hade vid
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detta tillfälle varit hans förnämsta motståndare. Kri-

stina utnämnde den förste till grefve, och den andre

inom fyra månaders tid först till fiiherre, sedan till

grefve. Ingendera hade någon serdelcs förtjenst; nian

Icunde derföre till deras brådstörlade befordran icke

finna annat skal än begäret att dermed härma grefve

Magnus. När slutligen statens uttömda tillgångar nöd-

gade till indragning af åtskilliga förläningar, isynnerhet

för alt sålunda erhålla länderier till Krislinas framtida

underhåll, så anställdes denna räfst förnämligast på så-

dana egendomar, som voro gifna åt samma grefve

Magnus. En mängd Pommerska gods samt hela ön Ösel

blefvo vid detta tillfälle honom fråntagna och till un-

derhållsländer åt Kristina anvisade.

Drottningens häftiga och ihärdiga bitterhet väckte

sluteligen hos grefven samma tänkesätt tillbaka. Han
och hans gemål yttrade öppet sin glädje öfver Kri-

stinas snart förestående afsked, och sitt hopp om
förändring under den nya styrelsen. Grefven samman-
skref ett försvar, i form af vederläggning mot Krislinas

anförda bannebref. Denna hans uppsats har ej kunnat

återfinnas ; men lärer hafva varit skarp nog , emedan
Kristina blef öfver densamma ganska uppbragt.

Onådens tid tillbragte Dela Gardie på Ekolsund,

Höjentorp eller Leckö , under jagande, läsande och

besök af kringboende adel; hvilket dock allt föreföll

den hofvana gunstlingen som ett gantJca dåligt tids-

fördrif. Dessemellan sökte han genom läkemedel, fi-

losofi och åderlåtande besegra sinnesrörelserna; äfven

genom läsning af den heliga skrift, dervid, likväl en-

ligt sitt lynne vacklande fram och åter. Ena gången

sökte han tröst i bön och undergifvenhet. En annan

gång och omedelbart derefter utbröt hämndlystnaden.

Jag önskar, skref han, att Gud måtte ur himmekn
borttaga mina fienders del. Samma sinnesstämning rö-

jes i de språk, hvilka han framför andra utvalde och

upprepade , t. ex. Herren är med mig, jag vill sr

lust på mina fiender. — Det är godl att förtrösta ? å
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Herran och icke på furstar. Ve dig, du förslörare!

menar du icke, alt du skall förstörd vara? och du

föraktare , all man icke skall förakta dig? När du

fullbordat förstöringen, skall du sjelf förstörd vara;

och när du fullkomnat förakteisen, skall du sjelf för-

aktas. Dessa spräk skulle utgöra hans tröst. Han.

tycktes icke besinna, att de tillika ianehöllo hans e-

t^eu förbrytelse och dess nu inträflade strali'.

Efter dessa uppträden lefde Kristina och hennes

förra gunstling, Magnus Gabriel De la Gardie, ännu

vid pass trettio år; dock utan att kunna med hvaran-

dra försonas. Ilvarje sammantiäflande dem emellan

skedde på fiendlligt vis. Till och med efter De la

Gardies död fortfor Kristinas bitterhet, och i sina lef-

nadsteckningar anklagar hon grefven för dryckenskap;

en beskyllning, som var helt och hållet ogrundad.

TEETTIONDE KAPITLET.

OM KRISTINA. VID SLUTET AF HENNES REGERING-

Tio år förflöto mellan Kristinas uppstigande pu

och nedstigande från tronen. På den korta tiden un-
dergick hon en märkbar förändring; äfven i yttre hän-

seende. Hyen mörknade, växten bief mera satt, röst,

gång och hela väsendet antogo mer och mer likhet

med karlarnas; och det icke de bästa. Sjelfsvåldiga

åtbörder, svordomar och Ivetydigheter undföllo henne
så ofta, att de nästan blefvo en vana. Klädseln vård-

slösades, linnet var ej sällan nedbläckadt, stundom
söndrigt, och kam nyttjades ofta blott en gång i vec-

kan. J\är man fastade uppmärksamheten på dessa för-

hållanden, svarade hon: de, som icke hafva någon-
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ting annat alt göra, må sysselsätta sig med dylikt

lapp r i.

I sammanhang med denna slags karlaktighel tilllog

äfven hennes ovilja för qvinnokönet. Oenna känsla

gick så långt, att Kristina sisla åren hade fa och med
undanlag af några Holländska kammarjungfrLir nästan

inga fruntimmer vid sitt hof, och när sådana voro ujjp-

kallade , talade hon med dem nästan icke ett enda

ord. Man upprepade efter henne följande infall: jag

tycker om karlar, icke dcrföre, alt de äro karlar,

utan derföre , alt de icke äro qvinnor.

Detta öppet visade fruntimmersförakt retade mot
henne tadlet och qvinnotnngorna. Hennes oforsigliga

och sjelfsvåldiga uppforande gaf den sjsselsättning nog.

Med oförställdt nöje hörde hon oanständiga verser upp-

repas och tillät sig sjelf lvel3'digheter och opassande

skäml. En gång t. ex. sade hon till den unga lärda

Huet: jag har i dag läst om en grek, so7n öfver-

räskade sin Imslru med en älskare. Den äkta man-
nen hade samma namn som ni; och det är ett ondt

tecken. Jag tycker derföre, att ni borde aldrig gifta

er. En annan gång gick hon, åtföljd af den vackra

Ehba Sparre för att hesöka Salmasius. Denne låg och

läste uti en bok, hvilken han dock vid drottningens

inträde gömde undan. Hvad var del för en bok^ frå-

gade Kristina. Salmasius tillstod, all innehållet vore

något fritt. Aha! sade drottningen, låt mig se den

och slå upp något af de ställena, som äro muntrast.

Salmasius lydde. Kristina tog boken och läste t\sl

juen småleende. Derpå räckte hon den till Ebba Sjiar-

re, sägande: Se här, min kära Sparre, är en vac-

ker uppbyggclscskrifl! läs upp för ro skull den här
sidan! Ebba började läsa, men rodnade snart och teg.

Kristina befallte henne att läsa upp hela sidan, hvilket

hon med blossande kind och stapplande tunga måste

göra, till drottningens och Salmasii förlustelse. Man
tror, att detta Kristinas tycke för oanständigheter först

bhfvit ulveckladt af de samtal och den läsning, som
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Vossius och Salniasius föranledde; sedermera ocb iör-

namligast genom Bourdelot. Vid afsägelsetiden berät-

tade man efter henne en hop infall, sä grofva, atl de

ej för anständiga öron kunna nppiepas.

Ocksii i andra hänseenden började Krislina att djerft

såra qvinliga blygsaniheleu. IMan siig henne fatta kar-

larnas händer under förtroligt skämt och ljögl|udda skratt.

Gunstlingarna öfverhopades med ynnestbevis och skulle

till och med bo på sjelfva slottet; så grefve Magnus,

så Bourdelot så och mest Pimentelii. Det hände ej

sällan, alt hon i euium med någon af dessa seduare

tillbragtc hela qvällen och stundom en betydlig del

af natten.

Alla dessa omsläudigheler sammanlaggda gåfvo rika

ämnen lill sqvaller och vaniyklen. Och sådana fuunos

i mängd. En stor myckenhel både böcker och sägner

beskyllde Krislina för de gröfsta utsväfningar, och det

på nästan alla möjliga sätt. Dessa rykten hafva vunnit

trovärdighet hos många författare både då och allt se-

dermera , ty ännu i denna dag hör man flera af dem
upprepas med anspråk på tillförlitlighet. Vid första

blicken tyckas de äfven ganska sannolika* men icke sä

vid närmare undersökning. Ingen enda pålitlig samtida

iörfaltare, till och med bland hennes bittraste fiender,

har framkastat en sådan beskyllning. Tvärtom, ehuru de

häftigt tadla hennes sjelfsvåld, oansländiglieler , skryt,

slöseii och öfriga fel, erkänna de likviil på samma
gång, att hon aldrig tillät sig några verkliga utsväfnin-

gar, och de omtala med förvåning, huiu hon, oaktadt

sia mot karlarne visade förtrolighet, likväl visste hålla

dem på vederbörligt afstånd. Samma författare an-

märkte äfven, alt hennes sjelfsvåld var af det slaget,

som visserligen stöter ögat, men som ock genast \isar

.'illa sina fel.

I sjelfva verket tyckes det, som ofvannämnde be-

skyllningar och rykten varit grundlösa. Frän råare utsväf-

ningar skyddades Kristina af sin utomordentliga stolthet

;

från en varm och allt hängifvaude kärlek till någon annan
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skyddades hon genom en allt uteslutande kärlek till sig

sjeir. Man finner hos Krislina intet spår af hjertats

innerligare tillgifvenhet för någon enda menniska, hvar-

ken nian eller qvinna j och hennes bref till gunstlin-

garna lör året visa hos författarinnan lynnets häftighet

och sn^lets eld , r.ien aldrig tillgifvenhetens värma.

Afven må anmärkas, alt ehuru Kristina var en ung

qvinna med ganska behagligt utseende, finner man dock,

med undantag af en fransysk gissning, ej minsta spår,

att någon enda mansperson hyst för henne ömmare
känslor. Detta ovanliga förhållande kan endast förkla-

ras derigenom, att hennes oqvinliga väsende gjorde hen-

ne i niännernas ögon obehagliga en omständighet, som
äfven i sin mån bidrog att skydda henne för kärlekens

förvillelser. — För öfrigt har Krislina sjelf gifvit i delta

hänseende en förklaring, som tyckes komma sanningen

ganska nära. Uti den lefvernesbeskrifning hon författat,

heter det sålunda: milt häftiga och brinnande lynne

lockade lika mycket till kärlek, som till ärelystnad.

I hvilka olyckor skulle ej den förra hafva störtat

mig, om ej du, o Herre, just genom mina fel motar-

betat en sådan svaghet. Min stolthet, som aldrig ville

erkänna sig fästad vid någon menniska, mitt hög-

mod, som föraktade alla andra och derjemnte min yt-

terliga finkänslighet , hvilkcn genast hos en hvar, som
nalkades, upptäckte fel och obehag; se der de egen-

skaper, som skyddat mig från faran! Jag har va-

rit nära branten; din mägtiga hand har dragit mig

derifrån, och jag är oskyldig till alla de rykten,

hvarmcd man velat svärta mitt namn.
Kristinas från mödernet ärfda och tidigt framstic-

kande benägenhet för gunstlingar utvecklade sig myc-
ket och till en skadlig höjd. Hon hade sådana både

många och af mån^a slag. Först hofgunstlingar, män-
ner , hvilka med sina behagliga umgängesgåfvor roade

drottningen samt ledde hofvet och dess nöjen, någon

gång äfven riket och dess angelägenheter. Sådana

voro först grefve Magnus 'från 1643 till 1651, sedan
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Bourdelot 1652, Pimentelli 1653 och Klas Tott de

sista regeringsinånaderna 1G54. Mindre betydande, men
i särama väg voro Steinberg, Ulfeld och Radziejowsky,

samt bredvid dessa herrar, den vackra Ebba Sparre.

— Gunstlingar af ett annat slag voro de lärda främ-

lingarna efter hvarandra, Freinshemius, Cartesius, Vos-
sjus , Salraasius , hvilka med sina vederlikar vanligtvis

voro högst i nåd, alltefter som de sist ankommit ; tills

Bourdelot slutligen vände Kristina från både vetenska-

per och vetenskapsmän. — Ett tredje slags gunstlingar

voro de statsmän, åt hvilka Krislina anförtrodde led-

ningen af löpande regeringsärender. Till sådana drag-

hästar använde hon 1645 Axel Oxenstjerna, dock raer

af undseende och tvång än af förtroende; 1646 och

en del af 1647 var det Per Brahe. Sedermera sökte

hon fram Lennart Torstenson ; men denne drog sig

snart undan, kanske för sjuklighet, kanske för bristan-

de kännedom af inre angelägenheterna , kanske ock af

andra skäl. Efter honom användes Bengt Skytte och
Salviusåren 1648, 1649 och en del af 1650. Grefve

Magnus och Herman Fleming hade sedermera åren 1651
och 1652 ledningen af arenderna, tills Kristina alltmer

vände i detta hänseende sitt förtroende tillbaka lill

gamla rikskansleren , så att denne och hans son Erik

under sista åren nästan ensamme bestredo de vanliga

göromålen. Dock i vigtigare fall samt eljest , när det

föll henne in, blandade sig drottningen i styrelsen och

det ända till sista ögonbhckst med afgöraude beslut-

samhet.

Ett sådant hennes deltagande blef dock mer och
mer sällsynt. Den utomordentliga ifver, den outtrött-

liga ihärdighet, hvarmed Kristina först omfattade sina

regenlpligter, slappades i början småningom, på slutet

brådstörtadt och i samma mån, som föresatsen att ned-
lägga kronan mognade. Hon längtade ef\er frihet

från regeringsbesväret; till och med, som man tyckte,

efter slut på arbetstimmarna vid rådsbordet. Ack, ut-

ropade hon vid föredragningarna, det är blott ett och
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detsamma, som jag i evighet får höra. En annnn

^ång, just under del hon talade med Karl Gustaf, nal-

kades två statssekreterare med handlingar till föredrag-

ning. Se, sade drottningen och pekade på ämbets-

männerna, del är, som jag sågc den onde sjclf Jcotn-

ma för att plåga mig. Också hände det, att rådet

icke jDa flere veckor sammankallades. De angelägnaste

sakerna blelvo i drottningens smårum och några af

gunstlingarnas närvaro hastigt och lustigt afgjorda: hvar-

efter hon vanligen skyndade ut till Jakobsdal och dess

nöjen.

Ty i de fordna allvarsamma sjsselsätlnlngarnas

ställe kommo mer och mer luslbarheter och förströel-

ser. På bröllopp och andra gästabud hos högadeln

infann sig drottningen esomoftast och dansade der mån-
gen gång hela nätterna igenom. Dessemellan gaf hon
sjelf baler, skådespel och värdskap; allt med stor för-

spillning af både mynt och möda. Ämnet och tiden

för dessa nöjen väckte mången gång stor ovilja. I ett

skådespel uppträdde den onde anden i egen person;

i ett annat fann man spår af sodomitiska seder; ett

tredje uppfördes på sjelfva Långfredagsafionen ; allt till

stor harm frr de allvarsamma svenskarna. An mera
retades man af det förakt, som drottningen lät påskina

mot fäderneslandet, och allt hvad detsamma tillhörde.

Hon försummade modersmålet så, att hon talte det

sämre än de främmande språken. Hon satte Scipio,

Cyrus , Alexander och Ca3sar högre i värde än hjelte-

konungen sin fader, likaså fransmannen Conde öfver

svensken Torstenson. Man såg henne sista året nästan

uteslutande sällskapa med utlänningar, Pimentelli, Ul-

feld, Radziejowsky, Steinberg, Dohna m. fl. Klas Tolt

var den enda svenske man, som fick deltaga uti denna
hennes förtroligaste krets. För det mesta höll sällska-

pet till ute på Jakobsdal för att vara fredadt från an-

sökningar och allvarsanmia göromål. Kristina hade

nemligen strängt förbudit att derslädes med sådana

hemsöka henne. Gamla Oxenstjerna sade : jag törs
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djerfvare, vågade försöket; iiiea komino snästa lillbaka.

Drottningen lefde nästan endast för samtal och nöjen.

Ofta sent om nätterna, till och med midt i den kal-

lare årstiden, förelog hou än till fots, aa åkande långa

så kallade lustfärder, ölockliolnisboarna hörde med för-

våning hennes vagn midt i vinlernälterna rulla genom
siadens öde och mörka gator. *) För all äfven i block-

holm så mycket som möjligt skydda sig mot de tvin-

gande regeringsbesvären införde Kiistina åtskilliga för-

ändringar. Förut slodo hennes likasom fadrens ocli

förfädernas rum öppna nära nog för hvem som häldsl.

De hade ej heller mer än en utgång, så att regenleu

var ofla likasom beliigrad af sökande, utan möjlighet

till undflykt. Vid pass år 1653 lät Kristina upphugga
uya dörrar, anvisa nya förmak, antaga en stor mängd
liva hofherrar, samt enligt fransyska och österrikiska

hofvens sed införa stränga ordningar, hvarigenoiu till-

trädet till hennes person l)elydligen försvårades. På slu-

tet var del blott Pimenlelli, Tolt och Steinberg, som
hade tillåtelse att inträda i hennes inre rum.

Sista vintern tillbragles på samma sätt, men i Upp-
sala ; som det hette för att undvika pesten, hvilkeu

under eflersommareu visat sig i Stockholm. Troligeu

var egentliga afsiglen att undvika del missnöje, som i

hufvudstaden mer och mer gjorde sig mot Kristiuaa

regering gällande.

*) De la Gärd. EleU. bref.
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TRETTIEFÖR8TA KAPITLET.

DROTTNING KRISTINAS GUDSFRUKTAN.

I början af sin regering talade Kristina om
6ud; längre fram om Försynen; på slutet där-

emot om Ödet. — Dessa tre ord och den ordning,

hvari de följa hvarandra, franislålla i korthet utvecklin-

gen af Kristinas religiösa öfvcrtygelse. Hennes historia

lemnar ett lärorikt profstycke på raenniskoandens ut-

bildning åt den sidan. Man skönjer tre serskilda

utvecklingsgrader, visserligen i öfvergångarna mer eller

mindre sammanflytande, dock alla med sin bestänidt

olika färg. Vi skola närmare teckna hvar och en af

dem.
Efter båda sina föräldrar hade Kristina ärft anla-

get eller åtminstone cfterdömet af en oskrymtad och in-

nerlig gudsfruktan, och hon leddes fortfarande på sam-

3tna väg af sin fostermoder pfaltzgrefvinnan Katrina, af

sin lärare Johannes Matlhise samt af sin förmyndare

Axel Oxenstjerna. De första åren var drottningens upp-

förande också i öfverensstämmelse dermed. Efter gam-

mal sed höll hon dagliga bönstunder, deltog i allmänna

gudstjenslen och begick nattvarden ctTentligt och vid

samma tillfälle, som de öfriga af församlingen. Adelns

tilltag att draga sig från kyrkorna och genom egna

prester hålla enskild gudstjensl bestraflade hon såsom

ett ogudaktigt öfvermod; och uppmanade till och med
sjelfva rådsherrarna att begå nattvarden, icke som nå-

gra brukade enskildt, utan i församlingens närvaro och

till ett godt exempel *). Om evangelii lära talade hon

med vördnad. Ofta och gerna deltog hon i filosofiska

undersökningar om dylika ämnen ^ men ville dervid

O Eådsprol. d. 2 Aug. I647.
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icke Lura onilalas nfigon annan livarken grund eller

slutföljd än den, som var i det uppenbarade ordet gif-

ven. Kcislendomen stod i hennes ögon liögl öfver all hed-

ningarnas vishet. Hon beundrade kejsar Antoninus och

valde hans regering till föredöme. Men, sade hon, jag

borde med rälla uppföra mig än hällre, efter jag har

den fördelen all vara krislen. Denna hennes varma

öfvert^gelse var dock förenad med mycken fördragsam-

bet, Ijoligen en följd af Johannes Matthiae undervis-

ning; kanske ock al vistandet bos pfaltsgrefvinnau Ka-

Irina, hvarest denna sednare följde lutherska, men ge-

målen Johan Kasimir kalvinska bekännelsen , och der

likväl båda lefde med hvarandra i endrägt och fred.

Ät denna riktning utvecklade sig Krislinas andeliga verk-

samhet. Det var någon tid en hennes älsklingsplan,

att i Tyskland upprätta en akademi af endast teologer,

hvilkas sysselsättning skulle uteslutande blifva alt ar-

beta på alla de kristna bekännelsernas förening. Sjelf

visade hon vid flera tillfällen sin fördragsamhet, bvil-

ken dock ännu var långt skiljd från likgilltighet och

köld. Flere gånger yttrade Kristina, all menniskans

heder är så nära förbunden med den trosbekännelse

,

hvari hon blifvil uppfödd, alt ingen kan byla om tro

ulan alt också förspilla sin ära. Delta var första

skedet af Kristinas andeliga utveckling. Det sträckte

sig till omkring 1648.

FrSn fördragsamhet är öfvergSngen lill likgilltighet

stundom lätt gjord. Den, som tror alla bekännelser

saliggörande, känner sig äfven snart frestad att tro, det

ingen bekännelse är sann. Tvillet angriper och störtar

hvarje bestämd läroform ; slutligen till och med sjelfva

tron på det öfvernaturliga och lemnar qvar endast de

i sanjvelet djupast inpräglade sedebuden. Snart inför-

des Krislina på denna bana, dels af sitt eget forskande,

tviilande och oroliga lynne; dels af de författare, hon
läste, de lärda, med hvilka hon umgicks. Studerandet

af aUa tiders lärobyggnader gjorde henne villrådig och

tveksam ; och man hörde henne yttra : att de gamla
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grillerna vore lika goda, som de nya. Kiislendo-

men blef uu mera i lienues ögon en nieusklig vishets-

lära, uppfrird på ungefar samma grund som de öfriga.

På hennes hord såg man beljdelsefullt Epictels sede-

bok bredvid nya leslameniet. Man märkte äfven, att

hon under de hirda samtalen började fästa mindre upp-
märksamhet vid kristna bekännelsernas inbördes tvister,

än vid de hedniaka lärarnes inkast mot kristendomen i

allmänhet. Hon blef kallare i sin djrkan och började

införa det bruket att låta predika föi sig på matsalen, i

otalet för den gamla plägseden alt bevista församlin-

gens allmänna gudsljenst. Sjelf utan fast öfvertygelse,

trodde hon ej heller någon sådan hos andra, ocli på-

stod envist i sittande råd, all farfaderns Karl den

niondes lerig mal Polen och faderns Guslaf Adolfs

mot kejsaren hlifvil förelagna icke för lärans ulan

för landskapernas skull; och all hekännelsen varit

endast en förevändning , en regnkappa, hvarnnder
man dolde sina verkliga tcinkesäll. iSedan trosöfverty-

gelsen vnr förlorad, listade sig Krislina i dess ställe

vid sedebuden. Salomos ordspråk och predikare, men-
te hon, var i bibeln det bästa; det enda, som dugde-

Med någon lilihet af de gamla Stoikerna salte hon
meuaiskans enda värde, oekså hennes enda hopp, hen-

nes enda sällhct i dygden och dess ulöfning. Det

var i denna anda, som hon för både Freinsliemius och

Cartesius uppgaf till behandlingsämne Det högsta goda.

Stundom hörde inan henne bJand förtrogna vänner

yttra sig om dygdens öfverträfiande värde. Hon ägde

då en hög vältalighet. Det vai- liäuförande att se, hu-

ru hon likasom lade kronan för sina fötter samt för-

klarade den och alla jordiska fördelar vara ett intet i

jemnförelsc med dygden. Detta var andra skedet, hvil-

kct räckte till omkring 1G51. Beklagligtvis linner man,,

att Kristina i trots af de vackra talen och sedespråken,

just under denna samma lid började visa mer och mer
likgilllighet för sina regeutpligter, mer och mer benä-

geuhel för nö|eu, oauständigt skämt och slöserier. D«L
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niåilieliga regeringsåret 1G51 med Messeniernas alrält-

uing lill slutet iniöU just under denna tidrymd.

Utan bestämd ötvertygelse l)lifver menniskoanden

snart vacklande. Bildon af det högsta väsendet oupp-
hörligt förändrad , oupphörligt förlunnad och afklädd

all bestämning, försvinner snart likt en dimma, och med
densamma äfven tron på själens odödlighet och pä do-

men elter döden. Ulan dessa slöd tycker menniskan

snart, att dvgdens värde är tvifvelaktigt, ocli alt <len

högsta lefnadsvishet består i den angenämaste lefiiads-

ujutning. Äfven till dessa rjmder, till detta tredje

skede, förirrade sig Krislinas mångfrestande och djeifva

ande. Vossius och Saimasius förberedde, Bourdelot

fullbordade hennes uppfostran derlill. Flon intala-

des alt för hälsans skull unddj alla ledsamma syssel-

sättningar. Sedan kastades gäckeriels ållöje ])å hvarje

allvarligare åsigt och bemödande, på hvarje tanke el-

ler tro på någonting öfver eller utom sinneverlden.

Detta frambragte åsjftad verkan. De sista lemningarna

af Krislinas så väl religiösa som jiioraliska öfvertygelse

ramlade. För lutherska läran, för hvarje trosbekän-

nelse i allmänhet visade hon nu mera nästan öppet

förakt. Tvungen all för syns skull öfvervara gudstjen-

sten, läste hon derundcr olta helt andra skrifter, stun-

dom af ortnt innehåll; sä fann man henne ikyrkobän-

keu sysselsatt med Virgilius, ja med Catullus, Tibullus

och Propertius. Hou dolde ej mer sin ledsnad, sin

otålighet. Genoi^i att smeka knähunden, hviska vid

grannarna, skrf>pa med stolen m. in, lillkännagaf hon
sin längtan efter predikans slut. Hon sökte med sär-

deles ifver sådana böcker, som angrepo kristendomen,

ja alla religioner. Salvius hade en dylik, ulgifven af

det redan dä uppväxande fransyska fritäukeriet. Den
hette: De tribiis impostoribus *"), och anställde en jemn-

förelse mellan Moses, Mahomed och Kristos, förkla-

rande dem alla tre för bedragare. Vid underrättelsen

*} Om de tre bedragarna.
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oin Salvii död skickade Kristina genast bud för att be-

komma denna bok; men Salvius, oroad al anger ocii

samvetsqval, hade på dödsbädden låtit densamma upp-

bränna. Hos Kristina voro likväl dess grundsatser re-

dan inrotade. Hvad tror ni, sade bon en gång helt

oförmodadt till Bocbart; hvad tänker ni i sjelfva ver-

ket om en viss bok, som man kallar bibeln? Bocbart

tog saken som lärdt allvar ocb började utbreda sig

öfver skrifternas förträfiligbet, till dess ban märkte de

kringslåendes bånlöje. — För Cbanut genomhacklade hon
en gång alla trosbekännelser ocb slutade med det in-

fallet: jag skulle i sanning blifva myckel öfverva-

skad, om det verkligen funnes en Gud till. Efter af-

sägelsen, och då hon under ständiga förströelser vista-

des i Briissel, skref hon till Ebba Sparre sålunda. Min
sällhel skulle ej hafva sin like, ja den skulle väcka

Gudarnas afund, om jag också hade den lyckan att få
se eder, att hafva eder som vittne derUll. Mina syssel-

sättningar äro att äta väl, sofva väl och studera li-

tet; men dcrcmot prata, skratta och se fransyska,

spanska och italienska skådespel. Med ett ord, jag

fördrifver min tid rätt angenämt; jag slipper höra

predikningar ; jag föraktar alla predikanter utom Sa-

lomo. ' Allt det öfriga är bara dumheter, ty enhvar

bör lefva nöjd, så man får äta, dricka och sjunga.

Farväl, min vackra Ebba, kom ihåg eder Kristina!

TRETTIEANDRA KAPITLET.

KRISTINAS ÖFVERGÅNG TILL KATOLSKA LÄRAN.

Bland mycket besynnerligt uti drottning Kristinas

uppförande är hennes öfvergång till katolska läran lik-
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väl det besynnerligaste; det som är svårast att förklara.

En mängd underliga rjkten blefvo derom utspridda.

Krislina berättar och tyckes sjelf hafva troll, att man i

hennes spädaste barndom inför Gustaf Adolf förespått

denna händelse. Hon omtalar vid ett annat tillfälle,

att hon under läsningen af historiska böcker redan vid

nio års ålder fattade tycke för katolska bekännelsen , i

anseende till dess lärosatser om ogifta ståndets före-

träde, om skärselden, om vådan af folkels bekantskap

med bibeln, o. s. v. Denna sin öfvertygelse säger

hon sig hafva envist försvarat, tills fastern nödgades

tysta henne med det hotande riset. — EnHgt hennes

egen vHerligare berättelse, har hon år 1647 under en

svår sjukdom gjort det löfte alt, om Gud återgåfve

hälsan, ölvergå till katolska bekännelsen.

Dessa uppgifter aro dock i mer eller mindre grad

osannolika och af ingen annan författare närande. I

allmänhet hvilar ett ännu oskingradt mörker öfver an-

ledningarna och första väckelsen till denna märkvärdiga

förändring. Häfdaforskaren kan ej med någon säker-

het spåra densamma längre tillbaka än till 1650 och

följande händelse.

Portugisiska sändebudet Pereiva hade uti sitt säll-

skap en jesuit, Antonius Macedo, hvilken i hemlighet

var hans biktfader, men i det allmänna visade sig som
hans skrifvare och tolk, ty Pereiva sjelf var icke latin-

ska språket mägtig. Denne Macedo lågade af nit för

sin bekännelse och hade förut som missionär predikat

densamma bland hedningarna i Afrika; var dessutom

en klok och lärd man, med behagligt och värdigt um-
gängessätt och stor vältalighet på . latinska språket.

Vid kröningen 1650 författade han till Krislinas ära

en snillrik lofskrift. Mannen väckte snart hennes upp-
märksamhet och det till sin fördel. Slutligen började

hon ana rätta förhållandet. Under politiska ©fverlägg-

iiingarua i Pereivas närvaro, framkastade hon i korta,

af sjelfva sändebudet oförstådda, ord sina misstankar,

sin åstundan alt i enrum tala vid Macedo. Denne er-
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kände snarl sin egentliga befattning och begynte från

den tiden alt i liemJighet besöka drottningen. Man
valde dertill de stundei-j då det öfriga hofvet satt till

bords. Under dessa samtal säges Macedo hafva ve-

derlaggt alla drottningens invändningar och tvifvelsniål,

samt öfvertvgat henne om katolska lärans stora före-

träde fiamfur den lutherska. Rörande hela detta hans

omvändelseverk har man för öfrigt ingen närmare un-

derrättelse. Slutet blef dock, enligt Macedos uppgift,

att Kristina sommaren 1651 under tårar tillkäunagaf sitt

beslut att afsvärja lutherska och antaga katolska läran.

Delta skedde vid samma tid, som hon första gången

ville nedlägga kronan.

Emellertid hade hela denna underhandling blifvit

på det sorgfälligaste dold för alla, äfvensom för I'e-

reiva, och Krislina önskade, att den skulle äfven tills

vidare förblifva en hemlighet; hon ville under tiden

närmare öfverlägga ärendet med påfven sjelf. Ett så-

dant uppdrag kunde icke anförtros åt någon annan än

Macedo. Men denne kunde deremot icke fä urlof af

Pereiva, hvilken vai okunnig om rätta orsaken till re-

san. Det beslöts derfdie, att han skulle rjmma, hvil-

ket ock verkställdes i Augusti månad 1G51, sedan han

af drottningen i hemlighet fält ganska rika föräriagar

samt bref till jesuitergeneralen. Så snart Pereiva

märkte, att Macedo rymt, vände han sig med klago-

mål till Kristina, hvilken o.;ksä ailardade ålta ilhud för

att upphinna och fasttaga flyktingen; naturligtvis allt

förgäfves. Macedo framkom lyckligt till Rom och af-

lemnade sina bref.

Psästan samtida med dessa tilldragelser började man
äfven fiån en annan sida arbeta på drottningens om-

vändelse. Uti Köpenhamn vistades den liden som

spanskt sändebud grefve Rebolledo, en man ryktbar

för tapperhet, lärdom samt mycket nit i sin trosbekän-

nelse. Han hade sjelf författat flere uppbyggelseskrif-

ter, bland annat en rimmad behandling af Jobs bok.

Horn biktfader hade han hos sig holländaren Gottfrid
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Fraacken , en för sin troslära nitisk och ifiig jesuit.

På ulresan frun Sverge sommaren 1651 aflaile Salma-
sius ett besök hos denna grefve Rebolledo och berät-

tade dervid allehanda om drottning Kristina, om hen-

nes stora lärdom, hennes förvånande skarpsinnighet,

troligen ock om hennes fördragsamma tänkesätt mot
katolikerna o. s. v. Slutligen framkastade någon af de

närvarande den förmodan, den förhoppningen, att om
någon skicklig lärare linge tillträde till hennes person,

skulle hon snart kunna öfvertygas om katolska lärans

sanning. Denna tanke slog an hos den nitiske Franc-

ken. Lifsfara hotade; ty Sverges lagar stadgade huf-

vudets förlust för katolska omvändare; och Gustaf A-
dolf hade låtit samma lag gå i blodig veikställighel.

iMen detta kunde ej afskräcka Francken. Han föietog

med Reholledos vetskap en resa till Stockholm, blef

derstädes väl mottagen, hck tillåtelse att qvarstanna och
hade ofta med drottningen hemliga samtal. Efter nå-

gon tids vistande uti staden återvände Francken till

Spanien, hvarifrån han begaf sig till Guinea, der han
som missiorjär sökte bland de afrikanska vildarna ut-

breda Kristi lära, och der han slutligen tros hafva fun-

nit sin död.

Ännu dolde Kristina sorgfälligt dessa sina tänke-

sätt och visade till och med motsatta. En snillrik

fransjsk erkebiskop, med hviiken hon brefvexlade, ha-

de yttrat sin liiliga åstundau , all droliningen målte

omvändas till katolska bekännelsen. Hon svarade: e-

der önskan kan ej gå t fullbordan. Jag är full-

komligt öfvcTlygad om sanningen af min tro; och det

vore derföre jag, som borde önska eder denna min
insigt, jemnte de många andra vackra kunskaper, ni

förut äger. Olikheten i bekännelser skall dock ic-

ke störa vår vänskap m. m. Delta skrefs IfSl,
sedan hon börjat med Macedo underhandla om sin

trosförändring. Aret derpå berättades, att hennes släg-

tinge, landtgrefven Fredrik af Hessen Eschvvege, äm-
nade öfvergå till katolska bekännelsen. Kristina skref
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till honom följande rader. Ryktet om eder tillämnade

trosförändring har hos cdra slägtingar gifvit anled-

ning till ofördelaliliga omdömen. Del tillhör mig ej

alt afhandla de olika bekännelsernas olika värde. Jag
lemnar åt de lärda att i oupphörliga tvister derom

sönderslita livarandra. Jag vill taga saken endast

från ärans sida. Kan ni vara okunnig om deras

lott, som öfvergå från en lära till en annan? den

lotten nemligen, alt halas af dem, de öfvergifva , för-

aktas af dem, till hvilka de öfvergå, samt alt der-

jemnte förlora det anseende för slåndaklighel, hvilket

en furslelig person så väl' hehöfvert Jag ber eder

•undvika en handling, som ej kan göras om , och som
skall för eder återstående lifstid medföra oupphörliga

samvelsqval o. s. v. Detta href skrefs i Mars 1652.

En månad derefter fattade hon änyo det afgörande be-

slutet att sjelf öfvergå till katolska läran.

De brcf, som Macedo från Kristina fört till Rera,

jnuefaltade nemligen en underrättelse om hennes tänke-

sätt samt en önskan att till jtlerligare beredelse er-

hälla tvänne katolska lärare. Man efterkom hennes

begäran, och naturligtvis med glädje. Till det ange-

lägna värfvet valdes tvänne nitiske jesuiter, Malines och

Cassati, den förre lärare i teologi, den andra i ma-
tematik. I Februari 1652 kommo de till Stockholm,

och utgåfvo sig för vanliga resande. Som sådana be-

sökte de äfven åtskilliga gånger hofvel ; men bland

svärmen af andra dervarande främlingar kunde de på
länge icke finna tillfälle att gifva sig tillkänna. Kri-

stina anade likväl snart förhållandet. Hon passade lä-

genhet och frågade vid genomgängen af en dörr helt

oförmodadt: Aren i de, som jag väntal. De jakade,

och nu begynte återigen hemliga samtal och öfver-

läggningar; men om förloppet vid dessa möten har

man likasom vid de förra icke den ringaste under-

rättelse mer än, att drottningen redan i April ansåg

sig öfvertjgad och derföre stadfäslade sitt uppsåt alt

antaga katolska läran. I Maj skickades Cassati till-
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baka till Rom för att lemna påfven närmare under-

rättelse om det fattade beslutet och för att öfverens-

komma om fitskilligt så väl angående den högtidliga

afsägelsen, som hennes blifvande vistelse uti Italien.

Efter denna tidpunkt reste under allehanda före-

vändningar många katoliker från och till Sverge, och

Kristina skaffade dem i hemlighet tillåtelse att bevista

påfviska gudsljensten i fransyska sändebudets hus. At

Bourdelot säges hon hafva uppdragit att med Pariser-

hofvet öppna förberedande underhandlingar för den

händelse, att hon skulle efter tronafsägelsen vilja stan-

na i Frankrike. En annan sändes med ungefär sam-

ma uppdrag till konungen af Spanien, båda delarna år

1653. Genom den ryktbara Montecuculi gaf hon änd-

teligen år 1654 äfven kejsaren del af sitt beskit.

Oaktadt alla dessa vidtagna åtgerdor lyckades det

dock att länge hålla mängden af svenskar i okunnig-

het om hela saken. Att Lejoncrona var inne i för-

troendet, vet man genom utlänningars berättelse; men
för öfrigt är det än i denna stund alldeles okändt,

huru och genom hvilka bland hofFolket Krislina till-

ställde alla dessa hemliga möten och samtal. Sjelf

visade hon sig mästarinna i förställning. Ehuru be-

slutet alt öfvergå till katolska läran togs redan vå-

ren 1652, fortfor hon dock att hela den återstående

tiden bevista gudsljensten, till och med att begå natt-

varden efter lutherska lärans föreskrifter.

Katolikerna omfattade i början med serdeles för-

tjusning underrättelsen om Kristinas åsyftade trosför-

ändring. Den var i och för sig sjelf en lysande se-

ger och ingaf tillika förhoppningen att genom Kri-

stina bereda hela Sverges omvändelse. Ur denna si-

sta irring blefvo de likväl genast tagna genom hennes

och andras föreställningar om omöjligheten, samt genom
hennes oåterkalleliga beslut att nedlägga kronan. Det
återstod ändå mj^cken tilKredsslällelse i den tanken,

att protestanlhjelten Gustaf Adolfs dotter, att den kan-

ske snillrikaste och lärdaste person i hela Europa
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öfvergaf sina fäders tro ocli omfattade deras; och allt

detta frivilligt, ja nästan helt ncli luillet af sig sjelf;

likaså att Lon, såsom ujan påstod, för att kunna efter-

komma denna inre kallelse, nedsteg från en af Euro-

pas mest lysande troner. Hvilken seger, hvilken ära

för deras bekännelse! Hvilkct bevis för dess sanning!

Också blef katolikernas glädje stor; men tyvärr icke

långvarig. Både de och andra märkte snart af en

mängd jttranden samt af Kristinas hela uppförande,

alt hon i sjelfva verket satte lika litet värde på den

nya som gamla bekännelsen. Man sökte emellertid på
ömse sidor hälla god min, för att ej utsätta sig för

tadel eller åtlöje. Märkeligt ar dock, att ingen af de

i Kristinas omvändelse deltagande jesuiterna fick afpåf-

ven åtnjuta någon belöning, svarande mot en så lysan-

de, så ovanlig förtjenst Det tyckes, som man ringa

värderat antingen deras möda eller ock vinsten deraf.

Vi halva sagt, att ingen kan med säkerhet upp-

gifva de inre drifl jedrarna till Kristinas omvändelse.

Mau har så mycket mera gissat derom. jNågra päfvi-

ska ifrare fortforo att tala om en inre andans kallelse

och upplysning, samt om katolska lärans sjelfbevisande

sanning o. s. v. Detta kommer icke på något sätt

öfverens med Kristinas kända lynne, än mindre med
hennes sinnesstämning vid tidpunkten af Irosförändrin-

gen. Man kan tvärtom påstå, att beslutet om denna

sednare mognade i samma mån som hennes likgdltighet,

hennes förakt för hvarje religion i allmänhet.

Den andra gissningen är följande: Kristina kän-

de, såsom vi förut berättat, en liflig åtrå efter de sö-

dra ländernas mildare luftstreck, finare umgänge, yppigare

natur och herrligare konstalster; äfvenså efter tillfälle alt

med sina ovanliga gåfvor lysa i större kretsar. Meu
som protestant kunde hon icke utan både obehag och

tvång vistas och resa omkring i det efterlängtade sö-

dern. Derföre skulle hon hafva beslutat antaga katol-

ska läran; skilnadcn vore ju ringa; båda bekännel-

serna blotta ceremonier, lika sanna, eller lika tomma;
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hvarföre då ej begagna den, som gaf mesta fördelen?

Alexander, så skref hon sjelf, var berömvärd derföre,

att han, som en klok furste begagnade sitt lidehvarfs

trosläror. Något qvickhufvud bland fransniännerna an-

vände på drottningen ett infall efter en resande ita-

lienare, hvilken om det strängt reformerta presterska-

pet yttrade: deras trosbekännelse är icke dålig; men
min är mera beqväm för den, som vill resa verldcn

omkring. Denna förklaringsgrund är den vanligaste

,

och, tyvärr, den sannolikaste.

TRETTIETREDJE KAPITLET.

KRISTINAS LIFSFAROR.

Krislinas lif sväfvade ofta i faror dels genom sjuk-

domar, föranledda af hennes osunda kropp, dels ge-

nom vådor, framkallade af händelsen eller af hennes

egen oförsigtighet. Tillstölarna i barnaåren hafva vi

redan omtalat Hon led redan dä och sedermera allt

framgent af åtskilliga sjukdomar. Ar 1638 hade hon

koppornaj hvilka likväl icke efterlemnade några äir.

Ar 1645 låg den nyss myndiga drottnmgen i messling.

Aren 1641, 164G och 1G47 var hon angripen af gan-

ska allvarsamma sjukdomar. Detta sistniininde år med-
(örde också en annan och mera hotande våda. En
vestmanlänning, vid namn Presbeckius, hade blifvit 1643
utnämnd till lärare vid då varande gymnasium i Stock-

holm. Denne man blef mer och mer underlig till sin-

nes. Ena tiden uppförde han sig nvktert och anstän-

digt, men gret, klagade sig olycklig, vdle ständigt haf-

va tröst af preslerskapet o. s. v. Andra tider dere-

mol lefde han i svordom, dryckenskap, dans och våld-

samheter; misshandlade sin maka; knotade öfver ute-
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blifven befordran; förklarade sill förakt för både pre-

ster och öfyerhét o. s. v. Slutligen hlef han nära

vansinnig, och hotade att döda än sig, än andra ; så

att man tidtals måste genom vaktande sådant före-

komma. Hustrun hade af denna orsak gång efter an-

nan tagit ifrån honom tillsammans två pistoler, två vär-

jor och tjugutre knifv^ar. Andteligen måste hon med
barnen rjmma frän det oroliga huset.

Ar 3647 dagarna efter midsommar hade drottning

Kristina troligen af medlidande ökat den olyckliges

underhäll. ISågra veckor derefter just då Emporagrius

uti slottskyrkan efter predikans slut begynte bönen och

alla dervid nedlutade sina ansigten, steg Presbeckius

med värja vid sidan fram till koret, kastade sig öfver

det låga bröstvärnet och gick rakt mot den plats, der

drottningen knäböjde. Per Brahe, den enda, soiri

märkte denna hans rörelse, ropade åt vakten, hvilka

|,enast korsade hillebårderna i hans väg. Men Presbec-

kius med en våldsam rörelse bröt sönder det ena och

hoppade öfver det andra vapnet. Vid bullret reste

sig drottningen, stötte på gardeskaptenen, hvilken än-

nu låg på knä, men som nu i ögonblicket störtade upp

och fattade Presbeckius i håret. Undersökning skedde

oförtöfvadt, hvarvid befanns, att äfventyraren hade på
sig tvänne knifvar utan slidor, den ena i fickan, den

andra i rockärmen. På tillfrågan om anledningen
,
gaf

han förvirrade och motsägande svar; än, alt han kom-
mit i oskyldig afsigt, och velat åti pfaltsgrcfven Karl

Gustaf inlemna en klagoskrift öfver sin nöd; än, att

han redan om morgonen hcgifvit sig ut med afsigt

att i kyrkan begå något brott, som kunde ådraga

honom döden; än att en ond ande lockat honom in i

koret; än att han hoppats, det vakten skulle stöta

ned honom; än att det gällde Emporagrius serskildt,

derfure alt denne varit så häftig i sin predikan; of^

last och isynnerhet, alt han ville mörda någon presl

för alt sjelf få mista lifvet. Man erinrade Presbeckius

derom , att han nyss förut under samma gudstjenst
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hade på läktaren, enligt ett vittnes utsago, yttrat, att

han ville gå ner och gifva droUningen dl par knif-

var; samt alt han förut i en skrift angripit regerin-

gen. Presbeckius nekade till det första alldeles ; ne-

kade också till hvarje ond afsigt mot drottningen; men
trodde, alt hon som qvinna icke hade full majestält-

rält, och all om konung funnes i landet, skulle Pres-

beckius snart erhålla befordran. För öfrigl hade han
nm Gog, Magog och Azot skrifvit mycket, som han
nu icke kunde förklara; men erkände, alt han varit i

djefvulens klor; bad nu endast om en snar död;

o. s. v. Man sökte skrämma honom med hotelse om
sträckbänk 5 men fick dock samma slags svar. Det

syntes klart, att den olycklige var fullkomligt rubbad

lill sinnet och hans gerning utan plan, utan medve-
tande. För alt undvika nya olyckor skulle han derföre

som dåre instängas. Man talte först om Kajaneborg

och JNyslolt ; men skickade honom dock slutligen till

fäderneorten, der han på Westerås slott insattes och

Icfde ^åtminstone till 1650*).

Ar 1648 om våren led Kristina återigen al en

allvarsam sjukdom; men tillfrisknade. I slutet af Juli

samma år, när enkedrottningen återvände till Sverge,

ämnade Kristina möta henne i Dalarön ; och anträdde

resan dit på en galliot. Första dagen måste hon för

motvind stanna vid en obebyggd strand och der till-

bringa natten under har himmel. Andra dagen fort-

for motvinden så ihärdigt, att fastän ärorna anlitades,

mägtade man icke hinna till Dalarön. På eftermidda-

gen ökades vinden till fullkomlig storm, så alt fartyget

icke ens kunde lägga till, utan drottningen måste stiga

i en slup och sätta sig i land, icke utan fara. Äfven

•) Rådsprot. d 15 Apr. 1643; d. 25 Juni, d. 21, 22, 26
Juli, d. 2 Aug. i647; d. 15 Apr., 26 Oct. 1648. —
Riksark. Prot. vid förhöret med Presbeckius ; ett bref
från densamme till regeringen; räkningar öfver hans
underhåll i "Westerås åren lölg och 1650.

Fryxells Ber. IX. il
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denna natten nödgades hon tillbringa under bar him-
mel. Tredje dagen blef gynnsammare och redan kl,

sju om morgonen anlänle fartyget till Dalarön.

Ar 1650 om våren blei drottningen angripen al'

en långvarig och ganska illa artad frossa, så man en

lid var allvarsamt oroad för utgången.

Är 1651 i Januari under de många baletterna och

gästabuden i Stockholm ådrog hon sig en lindrig hals-

fluss *). Längre fram på vintern under landtkalaserna åt

hon sig sjuk af kastanjer. — Under en hemresa från Ny-
köping straxt efter midsommar samma år hände, att

när drottningen anländt till sitt härberge på Pilkrog

och satt vid qvällsbordct, öfverfölls hon af ett så häf-

tigt och tvärhastigt illamående, alt hon endast bann åt

grefve Magnus utropa de orden : Farväl, min kära

grefve! hvarpå hon nedföll afdunad, och det sa djupt^

att man nästan trodde henne död; ty både andedrägt

och puls voro borta. En grefve Lewenhaupt ilade på
ögonblicket till Stockholm efter läkemedel och läkare.

En sådan, ehuru mindre ansedd, fanns lyckligtvis i säll-

skapet. Denne vidtog alla de åtgerder, han visste;

men länge förgäfves. En hel timma låg drottningen

utan puls, och återfick hon målet lörst efter midnal-

len; likväl fortforo häftiga plågor, tills lifläkaren an-

kom. Vid hans åsyn utbrast Krislina: är det ni

min kura Duriez? jag tänkte mig aldrig mvr få
se eder åter. Orsaken till anfallet troddes hafva va-

rit, dels att hon uti föregående solbaddet ridit allt för

häftigt, dels att hon efter denna upphettning druckit

för mycket kallt vatten. Emellertid återvann hon ha-
stigt krafterna och återkom till Stockholm med så

gladt ansigte, som ingenting förefallit.

Ar 1652 på en annan Nyköpingsresa steg hon o-

föisigtigt ur vagnen och vrickade dervid ena foten ur

led, men blef snart återställd. Några veckor derefter,

klockan fyra en Junimorgon, skulle droltningenj förd af

-*) De la Gärd., Ekebl 1.
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Herman Fleming, bese flottan, hvilken just då utrusta-

des. För att komma till ett af de nja fartygen, gingo

de öfver en för tillfället gjord bro, som bestod endast

af lösa bräder. Amiralen steg af förseende fram på den

utom fästet liggande ändan af ett bräde. Detta tog öfver-

vigten och störtade i vattnet jemnte såväl Flemingen som
Kristina sjelf, hvilken stod på inre delen af detsamma.

I fallet fattade amiralen tag i drottningens kjortel och

drog henne med sig åt djupet. Men genast, och in-

nan Kristina hunnit sjunka, hoppade stallmästaren Stein-

berg efter ocb fattade simmande i en annan flik af

klädningen. Hans Wachtmeister jemnte några andra

bunno sålunda taga fatt i armarna och Ijfta drottnin-

gen upp igen. Ehuru hon insupit mycket vatten, och
kunnat så \äl deraf som af fallet blifva förvirrad och
besiuningslös, hann hon likväl knappt komma halfvägs

upp, förr än hon ropade och bad, alt man skulle

hjeipa Flemingen, Denne hade icke släppt sitt tag,

och blef derföre också lyckligen uppfiskad. Händelsen
bekom Krislina icke det ringaste. Hon lade sig ej alt

hvila, öppnade ej ådern, utan höll oflentlig middags-
spisning, på det alla måtte se, att hon ej lidit någon
skada. Jag är van all dricka vallen, sade hon, det

gjorde mig derföre ingcnling, fast det denna gången
var både salt och beckigt. Värre var det med ami-
ralen, som är van vid öl och vin, och måste hålla

till godo med så simpel dryck. För öfrigt visade hon
icke mot Flemingen det ringaste drag af missnöje ; hon
tvärtora berömde hans själsnärvaro alt fatta tag i kläd-

ningen och derigenom göra sin räddning möjlig.
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OM DROTTNING KRISTINA.

ANDRA AFDELNINGEN. -

FÖRSTA KAPITLET.

KRISTINAS SAMTIDA.

PEH BRAHE.

J\{ Brahe-sVåglen möter oss genast den ryktbara gref-

ve Per, nogsamt känd frän foregående berättelser. I

följe af sin ovanliga duglighet, kanske äfven såsom en

Axel Oxenstjernas politiska motståndare, kom han ge-

nast i åtnjutande af Kristinas utmärkta nåd och för-

troende. Redan sommaren 1645, och innan hon som
vedermäle af sin tacksamhet upphöjde Oxeustjerna i

grefligt stånd, ökade hon Per Brahes grefskap, som för-

bemäldt är, med ej mindre än 143 hela hemman, hvar-

jemnte hon året derpå tillät honom göra åtskilliga för-

delaktiga hemmansbyten. På regeringens gång fick han
betydligt inflytande och det i samma mån, som Axel

Oxenstjernas försvagades. Under 1646 och en del af

1647 var han förnämsta ledaren af rådets öfverläggnin-

gar, och sistnämnde år lärer Kristina till och med hafva an-

förtrott honom att uppgöra -villkoren för äktenskapsförbin-

Fryxells Ber. X. 1



delsen mellan henne och pfaltsgrefveu Karl Gustaf; e-

huni hon straxt clerefter ångrade och återtog sina ord.

Delta förtroende hlef ej långvarigt. Mer än en gång

tillät sig Brahe alt motsäga drottningens mening. I

tvisterna om ^veslfaIiska fredens påskyndande ocli om
villkoren lör densamma höll han Oxenstjernas parti.

Han ogillade Kristinas bemödande alt vid 1G47 års

riksdag öka sin egen magt genom all stifta oenighet

mellan stånden. Åtskilliga gånger uttalade han upp-
riktigt sitt missnöje och sina varningar mot elt ocli

annat, t. ex. mot drottningens slöseri, hennes uteslu-

tande ynnest för fransmännen o. s. v. En annan gång,

och när Krislina mer och mer vände sitt förtroende

från de gamla rådsherrarna till unga grefvo Magnus

och Johannes Matthire, sade Brahe rent ut, all hon

borde Ull rädgifvare laga rikets förfarna embelsmän

och icke en yngling och en presl. Ar 1G47 ville

Kristina sända Rosenhane som svensk ambassadör till

Paris ^). Brahe yttrade sig deremot: ambassadörakaprt

fulle staten för tungt. Rosenhane kunde nöja sig med,

att hlifva resident i Paris, i synnerhet som Frankrike

sjelft ej hade till Stockholm affärdal högre sändebud.

Krislina förde saken flere gånger å bana. Slutligen

invände Brahe : men hvem skall dä efter Rosenhane

komma som resident till Hamburg? Dit, svarade

Kristina, kunna vi skicka någon annan; t. ex. riks-

kansleren, hans son grefve Johan, eller ock eder

sjelf~^l elt förslag, som lör den förste och siste inne-

bar en förolämpande nedflyttning. När drottningen

våren derefter utnämnde Salvius till riksråd, var Per

Brahe den, som först och ifrigast talade deremot, så-

som vi redan förut berättat '^). Det finnes ingenstädes

uppgifvet, att drotseu för dessa sina motsägelser kom-

') Riksark. Acta Snlvianr. T. IV. Tniigfl till Salvfu;

d. 18 Dec. 1647.

-) Rådsprol. (1. 28 Sept. 16i7.
^) S. st. d. 27 Mars 1G48.



mit i onåd; dock ser man, att hans inflytande på råds-

öfverläggningarna minskades under sednaste delen af

1647, ocli det i samma man, som giftermålsförbindel-

serna mellan släglerna Brahe och Oxenstjerna afsluta-

(les. Markeligt ;ir ock, att ledan tre dagar efter hans

motstånd vid Salvii rådsupphöjelse, begynte Kristina

alt med sina förtrognaste öfverliigga, huruvida man ej

borde sända Brahe som generalguvernör tillbaka till

Finnland 1). Som drots och rikets förnämsta ämbetsman

tycktes han vara oumhärlig i Stockholm. Sådant hjelpte

ej. Det synes, som Kristina velat aflägsna flera bland

de äldre motsägande herrarne, Brahe till Finnland,

Gustaf Horn till Lifflandj Johan Oxenstjerna till Pom-
mern; och i deras ställe framdraga gref Magnus, Bengt

Skylte och Salvius -). Hon framställde verkligen i sit-

tande råd nödvändigheten att för Finnlands bästa åter-

igen ditsända grefve Per. Denne gjorde intet motstånd,

ulan förklarade sig färdig alt tjena fäderneslandet,

hvarhäklst hennes majestät befallde'-^).

I denna befattning tjenade han äfven fäderneslan-

det så, att han bibehöll eller återvann sin drottnings välvilja

och förvärfvade sig af finnarne det ärofulla tillnamnet

Landsfadren. Från sommaren 1648 till samma tid 1650
vistades han nemligen om igen uti Finland och uträttade der

ganska mycket godt, reste genom landet, upptog och
afhjelpte klagomål, så godt han kunde, samt utstakade

och lät anlägga städerna Kajana, Kristinestad och Brahe-

stad. För 16S0 års riksdag och kröningen återvände

han till Stockholm; men for redan i Januari 1651
tillbaka till Finnland, och det rundt omkring Bottniska

viken, ehuru midt i vintern. Denna gången blef dock
vistelsen derstädes icke långvarig; ty redan samma höst

återvände han till Stockholm. Sysslan af general-gu-

') BiJcsarh. Åcta Salviana. Tungel till Salyius d.l April
1648.

-) S. st. TuHgels bref till Salvius 1648.

^) Bådsprot. d. 13 Apr. 1G48.
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vernör öfvér finnland blef derefter indragen, s^soni för

mycket kostsam; den tycktes hafva varit upplifvad och

bibehållen endast för hans skull. Om Brahe emellertid

varit i verklig onåd, så måtte detta förhållande snart

nog ändrat sig; ty redan 1650 erhöll han det förut

omtalade omåttligt siora friherrskapet Kajana.

Per Brahe deltog ej i det vilda hoflefvernet under

drottningens sista regeringsår; och uti heskrifuingarna der-

om förekommer hans namn ganska sällan. Han ingick

nytt äktenskap med Torstensons enka, en brorsdotter

af Jakob De la Gardie; men ehuru midt uti denna

högtidslystna tid firade han brölloppet i tysthet och

tarflighet, samt endast tillsammans med närmaste släg-

ten. — På samma sätt såg man äfven Oxenstjernorna,

Gustaf Horn m. fl. af det gamla Oxenstjernska partiet

draga sig för det mesta ifrån hofnöjenas hvirfvel.

Oaktadt detta förhållande samt Brahes motstånd i

frågorna om drottningens tronafsägelse och Totts her-

tigdöme, tyckes det som han under de sista åren åt-

njutit hennes ynnest i hög grad; ty trenne månader före

sitt afsked gaf hon honom frihet från alla möjliga skat-

ter på sjelfva Visingsö med dess hemman och innevå-

nare och derjemnte öfver dessa sednare full domsrält

äfven till lif och död.

Vid betraktande af de många och omåttligt stora

gåfvor, som Per Brahe af Kristina erhöll,, kan man ej

undertrycka den anmärkningen, att hans kända hushålls-

anda alUrör mycket till sin fördel begagnade drottnin-

gens obetänkta frikostighet.

För öfrigt började Per Brahe redan nu utveckla

den aristokratiska, nästan furstliga prakt, hvilken fram-

deles så serdeles utmärkte hans enskilda lif. Man bör

dock erkänna, att han derjemnte gjorde ganska mycket

för allmänt nyttiga företag. Uti sitt grefskap hade han

på Visingsö uppfört en kyrka, samt grundlaggt en tri-

vialskola; ytterligare anlade han staden Grenna eller

Brahe-Grenna, som deu efter honom kallades. Uti fri-

herrskapet fulländade han Kajanaborgs fästning, anlade



staden Kajatia derbredvid samt dessutom staden Salo,

hvilken till sin gnindläggares ära fick namnet Brahestad

och i sigillet en framilande ryttare, hvilken på en gång

är en del af braheska vapenskölden och derjemnte ett

minne af Per Brahes välgörande resor genom Finnlands

förut ohesökta nejder.

MAllGARKTA BKAIIE,

sylter till grelvc Per, fick en egen märkvärdighet. Född
1603, biel hon först vid trettio ars ålder gift; det var

med Bengt Bengtson Oxenstjerna, den 3?i kallade Re-
sare-Bengt. Vid Ijratio års ålder förlorade hon denna
sin make, utan att med honom hafva ägt några barn.

När Johan Oxenstjerna efter sin första gemåls död 1647
blef enkling, fattade han mjcken tillgifvenhet för Mar-
gareta Bralie, ehuru hon nu var 45 år gammal och
cifva år äldra än han sjelf. Detta väckte mycken oro

vid hofvet. Mellan de båda mägtiga slägterna Brahe

och Oxenstjerna hade hittills varit inbördes täflan, så

att drottningen kunnat genom den ena motväga den
andra. Nu var Kristina i öppen fiend>kap med Oxen-
stjernorna och i hemlig spänning med Brahe, hvaremot
dessa båda slägter mer och mer nalkades hvarandra.

Rikskanslerens begge söner sökte sina giften inom riks-

drotsens hus; den äldste, Johan, friade till systern

Margareta, den yngre, Erik, till brorsdottren Elsa Eli-

sabeth och budn förslagen gingo i verkställighet. Många
påstodo, alt alltsammans var ett verk af gamla riks-

kanslerens slughet; men sådant är alldeles ogrundadt,

åtminstone livad Johans frieri angår. Jag och din

moder, så skrifver han till sonen, kunna ej annat än
gilla fru Margaretas person och sJiuUc henne villigt

till sonhustru annamma. Dock se vi oss ogcrna, i

följe af sådant giftermål, beröfvade allt hopp att ge-

nom dig hugnas med barnbarn. Du är vår äldste

son och nast Gud tårt hopp och stöd. Du är ännu



ung, Jcnappt fem och (rcUio år; jag han sålunda icke

förslå, hvarföre du skulle belasta dig med en gammal,
ofruJUsam qvinna, och dymedelst göra hvad du kanske

framdeles ångrar. Får jag gifva råd, så se dig först

om. Du behöfver icke frukta, det någon undertiden

går dig i förväg. Men Johan var ifrig. Hans förra

fru hade knappt i fjra månader varit död, och ännu
icke hunnit begrafvas, när det nja frieriet begjnte och

afgjordes. Fadren, som vanligt, tog saken lugnt, fast

den galt mot hans vilja.

Men år 1657 blef Margareta Brahe andra gFingen

enka. Någon tid derefter och redan 57 år gammal,

fick hon ändå nja friare, lockade kanske af hennes

stora rikedomar. Den förslkommande var en furste a{

jNassau, 66 år gammal, enkling och med 17 barn.

Skriftligen hörde han sig före och erhöll tvetydiga,

hvarken jakande eller nekande svar; han sjelf ansåg dem
uppmuntrande, slutligen fullt lofvande, och skickade

derföre sina sändebud till Stockholm alt formligen af-

sluta saken. Kär dessa kommo fram, funno de med
förvåning fru Margareta förlofvad och färdig att träda

i äktenskap med en sednare kommen och behagligare

fästman, nemligen med en tjuguältaårig landlgrefve af

Hessen Homburg. Den gamle friaren bJef ytterst upp-

bragt och påstod, att fru Margareta skändligen bedra-

git honom sjelf och med behagsjuka loclvat landtgref-

ven. Han vände sig med klagomål till dåvarande

enkedroUningen Hedvig Eleonora och till Per Brahe.

Detta drog något pä tiden; men som fru Margareta icke

hade någon tid att förlora, afvaktade hon ej under-

handlingens slut, utan gick med den unga friaren oför-

töfvadt i brudstol. Den gamle blef utom sig af harm.

Han ämnade formligen anklaga fru Margareta som be-

dragerska och landtgrefven som hennes förförare. De
skulle straffas, om icke efter svensk, åtminstone efter

tysk lag. Emellertid utgaf han en bok, kallad : Dic

nnlreue Margareta Brahe i). Meningen var, att i denna

') Den otrogna Margareta Bralie.



Jvist vitina pa siii sida det allmänna länkesätttt. Följdeu

hlcf, att allmänna tänkesättet gjorde åtlöje af bada de

giflljstna gtäliruingarna, sa väl tastinannen, som fästmön.

Elt ?if derefter dog den gamle, men häftige friarea; sju

ar derefler den gamla, men ombytliga fästmön, hvaref-

ter den unga enklingen, lan itgrefven, ingick i nytt

äktenskap med en tjugufjraärig hertiginna af Kuiland,

JAKOB DELA GARDIE.

Sextioett ar gammal och nästan blind var riks-

marsken Jakob Dela Gardie, när Kristina uppsteg pä
svenska tioueu. Detta oaktadt bibehöll han länge ett

betydligt indylande, säväl genom sin erfarenhet och

kända redlighet, som genom minnet af fordna och stora

tjenster; älven genom sitt lyckliga lynne, ty, ehuru

nästan blind, hördes han sällan klaga derölver, utan i

dess ställe genom skämt och andra samtal göra sitt

sällskap kärt och sig sjelf både aktad och älskad. Detta

inflytande använde han visseiligen sällan; men när det

skedde, var det i vigtiga ting och till fäderneslandets

Ijästa; såsom t, ex. du han motarbetade drottningens

åtrå att med väpnad hand blanda sig i fransyska ^)

och engelska -) upproren.

Förhållandet till Axel Oxenstjerna bibehöll sig

i samma ädla och högsmnade anda som förut. Det
var ej Jakob De la Gardie, som uppfostrat sonen, grefve

Magnus, till rikskanslerens ovän; tvärtom hade han

låtit denne i yngre åren två serskilda gånger hålla of-

fentliga tal till Axel Oxenstjernas ära. Det var ej

heller Jakob Dela Gardie, som underhöll brytningen

mellan sonen och vännen; del var tvärtom han, som
åtog sig rikskauslerens försvar, och som, när spänningen

mellan denne och Kristina hotade riket med splittring

och olyckor, liädde upp och n»ed sitt ord och anseende

Rådsprol. d. O Mars 1649.

S. si. d. 21 l-cbr. l6i'J.
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ledde till ömsesidig fördragsamlict. Axel Oxenstjerna

erkände också denna oegennyttiga vänskap, och nar

him talade om Jacob Dela G.irdie, skedde det van-
ligtvis under benämningen : fältherren, min gamle vän
och broder. Det var också i sanning ett vackert drag

hos Jakob Dela Gardie att göra rättvisa ät, ja alt älska

förtjensten äfven hos dem, som laflande, till och med
öfverträfTandc, slodo vid hans sida. Med sådana tän-

kesätt var det, som han, tillsammans med Evert Horn,
stängde Rjssarne från Östersjön och förde svenska

svärdet ända inuti tsarernes gamla moskovitiska berg.

Med sådana tänkesätt var det ock, som han, tillsammans

med Axel Oxenstjerna, förde svenska statsskeppet un-

der hela den tolfåriga förmyndareregeringen, en tid,

mer än någon annan, rik på både faror och ära.

Jakob Dela Gardies aristokratiska tänkesätt kunde

på intet sätt förlika sig med de nu framstickande före-

buden till folkvälde. Rörelsen vid riksdagarna 1647,
1649 och 1650 väckte derföre hans bittra harm.

Ofrälse foUicl, sade han, vill, alt alla fyra stånden

skola vara hvarandra lika, just som fyra svinfölter.

Så gör man också i England, och äfven der ur del

jireslerna, som börja rörelsen. I enskilda lifvet var

han på sin tid den mest lysande aristokraten, både i

rikedomar, prakt och välgörenhet. Hans många gods

hafva vi uti föregående berättelser omtalat. Hans nu-
varande helstat utgjordes af hofmästare, skattmästare,

hofpredikaut, informatorer, fyra vanligtvis adliga kam-
mardrängar eller pager, uppvaktare, lifknekt, handskrif-

vare, klädesskrifvare, proviantskrifvare, källarsven, silf-

verknekt, trädgårdsdräng, två skafFare, två bagare, två

kockar, fyra lakejer, tre salsknektar^ fyra skyttar, fyra

ryttare, fem kuskar, nio stalldrängar och stallpojkar,

sadelmakare, remsnidare, hofslagare, sporrsmed m. fl.

Man vet till och med icke ens, om detta var all hans

betjeuing, eller om han ägde ungefär lika mycket på
hvar oeh en af sina större egendomar. Då Pontus

Fredrik, en af sönerna, vistades i hufvudstadcn, hölls



der ensamt för unga j^iefvcns xäkning infonnalor, tre

drängar, tva pager, fodernjarsk, salsknekt, kock in.m.;

inalles tretton personer. — På riks/narskens likkista an-»

viindes till prydnader ej mindre iiu ett Inseu (enjhundrade-

fyralio lod silfver. JNär längre fram Ebba Brahe dog,

cfierleniuade hon ensamt pu sin lott guld och siUver till

ett sannnanräknadt \;irde af 52,418 lod silfver.

Redan vid några och femtio ars iilder böljade Jakob

De la Gardies ögon alt bel\dligen försvagas. Orsaken

ansågs vara det dan» ocli de vexlingar af hetta och

köld, lör hvilka han varit blottställd, i 53 nnerhet under

rysska fälttågen och sedan nnder ärligen fortsatta mön-
stringar. Redan 1643 var han niira blind. Tvä åv

derefter blef han af en främmande ögonläkare stucken,

förmodligen för starren, men utan åsyftad förbättring ').

Vid Kristinas kröning 1650 säg man uti tåget dezi

gamle riksmarsken, blind, men stödd pä sonen Jakob

Kasimii', ännu en gäng bära svenska vikssvärdet. Han
hade då burit det uti ett tredjedels århundrade.

Under sista åren blef den gamles helsa ganska

vacklande. Våren 1652 lades han iindtligen till sängs.

Under denna sjukdom, likasom förut vid dylika tillfäl-

len, hedrades han med besök af drottningen. Han
yttrade också en liflig åstundan att före sin död få

samtala med prins Karl Gustaf. Vid underrättelsen

härom skyndade denne genast frän Oland, hade med
den gamle ett långt, af ingen hördt samtal, och skildes

sedan från honom med alla tecken af vördnad och
tillgifvenhel. Serdeles rörande var afskedet från Axel
Oxenstjerna, afskedet mellan de gamla trofasla vänner-

na, hvilka vid svenska riksstyret under enighet och för-

troende hjelpt och gflöst hvarandra. Dit var, berättar

ett samlida vittne, helt märkeligl all se, med hvilka

liärliga ålhäfvor och hjerleliga ord desse gamle vän-
ner, bröder och cmhelshrödcr logo af hvarandra det

sista farväl. — Slutligen tillkallade rJksinarjken maka

•} Rådsprvt. d. 2 Okl. I640.
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och barn och förmanade dem till Gudsfruktan, till

lydnad mot öfverhelcn, till trolict mot fäderneslandet,

till kärlek mot hvarandra. Sist, efter en krislelig be-

Tedelse, väntade han dödsliranian med lugn och under-
gifvenhet, och på själasörjarens ytterligare förmaningar

svarade han: jag är stadig uli min gjorda bekännel-

se. Näppeligen hade jag kunnat tro, att döden skulle

ilifva mig så välkommen. Dock, hvi skulle jag fruk-

ial Jag kommer ju till en nådig och barmhertig

Qud; och jag åstundar all skiljas hädan och vara
när honom. Han late nu sin ijenare fara i frid! Och
i stilla frid. samt utan några plågor, uppgaf lian sin

anda den 12 Aug. 16S2; lycklig i lifvet, lycklig Ufvcn

i sin död.

MAGNUS GABniEL DE LA GABDIE,

äldsta lefvande sonen, ar redan och blifver än vidare

mycket omtalad^ så att vi i delta kapitel icke beliöfva

om honom utförligare yttra oss. P^adrcn, Jakob De la

Gardie, var lycklig äfven deruli, alt han fick dö, just

nar sonens anseende stod som högst; så att han slapp

vara vittne till dennes straxt derefter inträfiade olycka

och brådslörla fall.

JAKOB KASIMIR DE LA GATDIE,

andra sonen i ordningen, var ej heller ulan sin ryktbar-

het i den tidens förhållanden. Efter god uppfoslian

följde han vid sjalton års ålder sin äldre bror på be-

skickningen till Frankrike, hvare^t han uTigon tid stan-

nade qvar, för alt vidare uppöfva sig uti kunskaper

och idrotter. Det befinnes dock, alt han derjemnle lört

ett muntert lefvernc; ofta i envigande tumlat om med
fransmännen, än oftare gifvit dem baletter och skäde-
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spel, samt i allmänhet förslört mycket niyul, sa att

fadern måste gifva honom allvarsamma föreställningar ^).

Som frivillig deltog han iifven uli fransyska troppar-

nas fäktningar mot spaniorerna och mot det upprori-

ska frondpartiet, samt visade dervid beslutsamhet och
ett ofdrskräckt sinue. För dessa tjenster Llef han vid

fransyska hofvet väl anskrifven, och till och med före-

slagen till en dfversteplats vid rjlleriet. Pä sin fars

råd, att häldre tjeua fäderneslandet -j, afslog den tjugu-

årige ynglingen anbudet, och erhöll i dess slälle af

konung Ludvig 2000 riksdaler i årspenuing. Slutligen

återvände han ond<ring 1650 till Sverge, der han
snart anmälde sig som friare till den sköna Ebba
Sparre, samt Ij^ckades vinna hennes bifall. Två dagar

före nyårsaftonen 1651 blef deras högtidliga förlofiiing ^)

firad på siotlct och i Kristinas närvaro; likaså brcUop-
pet ungefär ett år derefter; h vilket sednare skedde med
mycken prakt. Det var vid detla tillfälle, som Kristina

lät uppföra det värdskap, som föreställde, huru drott-

ningen och hennes hot, klädda till herdar och herdin-

nor, mottogo elt besök af gudarna. Högtiden varade

till klockan sju på morgonen. Omkring en vecka der-

efter höll grefve Magnus till de nygiftas ära en präk-

tig ringränniug, der Klas Tolt och grelve Jakob sjelf

vunno prisen.

Sålunda gift med drottningens ena gunstling och
bror till den andra, fick äfvcn grefve Jakol) Kasimir i

rikt mått hugna sig af hofnådeu och dess gåfvor. Vid
IjugiUvå års ålder blef han öfverste för Dalregementet;

året derpå för lifgardct *), och tillika öfverkarnmarherre.

1 slutet af samma eller början af näsla år blef han
riddaie af Amaranten och generalmajor, samt längre fram

') Be la Gärd. Bicgraphica XIII D, UtJrag ur J. De la

Gardies brcfbok.
-) S. st.

*) D'Albcd. Oxenstjernska slägtLoken pag. 74.
'1 S. st. Gcnealogica et Biogrnphica. T. IV. I FoL
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riksråd och rikskaniniarherrc, en för tillfället af Kri-

stina inrättad syssla ^). Den unga grefven var vid

denna tid ej mer än tjugufyra år gammal.

Förhållandet mellan Jakob Kasimir och äldre brö-

dren, grefve Magnus, har stundom varit mindre godt;

ovisst af hvad anledning. Det synes dock, som den

vackra Ebba Sparre haft någon del deri; kanske, alt

mellan henne och grefve Magnus varit afund och läflan

om drottningens vnnest; kanske ock någon annan orsak.

Ebba Brahe älskade i synnerhet sin äldsta, mest lysan-

de, son, grefve Magnus, och tog hans försvar mot bro-

dern. Hon yttrade, all denne sednare hade ett godl

hjerta, men vore derjemnlc enfaldig och dyster till

sinnes, så att han af Ebba Sparre lätt kunde retas.

Det rådde ej heller något godt förhållande mellan svär-

modern och sonhustrun, de båda Ebborna; den ena

solen vid Gustaf Adolfsj den andra vid Kristinas hof.

Nu äro båda försvunna, och efterverlden förmår ej ens

upptäcka orsaken till det inbördes missnöje, som fläc-

kade deras glans.

OXENSTJEKNORNA.

Axel Oxenstjerna, den gamle rikskansleren, ar

redan och blifver än vidare, i dessa berättelser, så ofta

omtalad, att läsaren icke har af nöden någon vidare

bcskrifning öfver hans person. Afven äldsta sonen,

Johan, är redan förut tillräckligen känd. Yngsta sonen

Erik är bland rikskanslerens barn mest utmärkt, ehu-

ru ej mest omtalad. Han föddes 1624 och visade ti-

digt många lyckliga egenskaper, god fattning, stor ar-

betsförmåga, älskvärdt och redligt sinnelag, samt lugnt

och behagligt umgängessätt. Han stannade vid Uppsala

') Be la Gärd. EkebI, 1, Johan EkebhuJ till sin far den
17 Juli 1653.
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högskola till nära sIU tjugonde är, för att, enligt före-

skrift, lägga god grund för sina Jcunshaper i Iroslära,

filosofi och latin, alltsnmmans beräknadt för den blif-

vande medborgerliga ämbetsmannabanan ^). Under denna

tid höll han åtskilliga disputationer och tal; deribland

ett till minne af sin farbror, riksdrotsen Gabriel Gustafs-

son Oxenstjerna.

Efter slutad bana i Uppsala anträdde Erik Oxen-

stjerna sina utrikes resor, h\ilka upptogo två iir. Vid

hemkomsten 1645 blef han först öfverkammarlierre vid

hofvetj ineu året derpå sänd som guvernör till Estland.

Några år sednare utnämndes han till riksråd och pre-

sident i handelskollegium. Den sista tiden f»f drott-

ningens styrelse var det Erik Oxenstjerna, som med
sin far hufvudsakligen skötte de löpande regeringsären-

derna. Det tyckes äfven, som han under sista måna- '

derna haft sig anförtrodd uppsigt öfver räknekammarcn;

detta kanske i samn\anhang med gref IMagni iråkade

onåd.

Det, som mycket fastade uppmärksamheten vid

Erik Oxenstjerna, var hans stäUning som gissad friare

till drottning Kristina. Första källan till denna sJigen

ligger ganska långt tillbaka och är helt och hållet o-

känd; troligtvis en, blott af omständigheterna alstrad

gissning. Man såg Kristinas hjelplösa barndom och Axel

Oxenstjernas stora magt samt Erik Oxenstjernas lofvan-

de anlag. Härtill lades af vanhga menniskor miss-

tanken om vanlig egennytta och ärelystnad. Af allt

detta stafvade man ihop den gissningen, att fadren å-

syftade genom den framtida förbindelsen mellan sin son

och drottningen flytta Sveriges konungakrona till oven-

stjernska slägten. Sjelfva Maria Eleonora säges hafva

berättat, det Gustaf Adolf fattat så mycket behag för

unga gref Erik, att han ämnat denne till Kristinas

') Riksark. Acta 8alviana. T. IV. Axel Oxcnstjcrrn lil[

baivius^d.j,! Juli 1643.
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blifvande make ^), elt rjkle, som af nianga skäl ar

otroligt; mest derföre, alt Gustaf Adolf just genom Axel

Oxensljerna sista aret af sin lefnad underhandlade om
ett blifvande äktenskap mellan Kristina ocli kurprinseu

af Brandenburg. Deremot är det säkert, att under

mötet i Heilbzonn 1633 har Richelieu, för att vinna

rikskansleren för Frankrikes afsigter, erbudit franska

konungens biträde till knytande af en äktenskapsför-

bindelse mellan Kristina och Erik Oxenstjernaj till

och med alt han erböd de penningar och troppar, som
till förslagels genomdrifvande möjligtvis kunde erfordras.

Man känner ej de ordalag, hvarmed Oxensljerna sva-

rade; men man känner, att han motarbetade franska

sändebudens planer^ och all dessa straxt efteråt be-

skyllde honom för omedgörlighet, tvärhet och högmod.

Ar 1637 slog liichelieu om igen på samma sträng'-];

men ulan kändt svar. En sägen, men obekräftad och

otrolig, förtäljer, att också presterskapet, vunnet af

rikskansleren, ämnat föreslå nänmde förbindelse. Delta

är alll, hvad man om ifrågavarande förslag har sig be-

kant.

Svårligen kan, på dvlika rykten, grundas någon be-

skyllning. Omöjligt är det \i5sei ligen icke, alt riks-

kansleren kunde af mensklig fåfänga gerna hafva sett,

om drottningen af sig sjelt fallit på en sådan tanke;

men helt och hållet både obevist och otroligt är, alt

ban tillåtit sig sjelf några ålgerdei-, syftande dertill.

Det sätt, hvarpå Erik Oxenstjcrnas ungdom användes,

passar ej heller med sådana afsigter tillhopa; ty denne

herre var till sitt nittonde år för det mesta i Uppsa^'^

ocli sedermera i två år på resor, således nästan alllid

personligen aflägsnad från drottningen.

Emellertid och i samma mån, som denna sistnämn-

da nalkades myndigbetsåldern, sökte och lyckades Oxen-

') Bvah. 117, pag. r4.

-) Engrslr. Acta om droltn. Krisfina. 4:o. T, II. Sclimaltz

till Axel Oxensljerna d. 13 Mars 1G37.
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stjernas liender ingifva Ijeuue den öfvertygelse, att en

sådan plan varit å liana, och det tyckes, som Iransjska

regeringen, just den, och den enda, som i verkligheten

påyrkat förslaget, nu begagnade det deraf föranledda

ryktet, för att under westfaHska fredsverket reta Kri-

slina mot rikskansleren och dess för Frankrike hinder-

liga planer. Vi hafva redan omtalat det härigenom

löranledda uppträdet mellan drottningen och rikskansle-

ren ^). Erik Oxenstjerna hade redan före den tiden

börjat tänka jju sin förmiilning, och äfven derom med
fadren rådgjort. Valet vägde mellan den vid Liitzcn

fallne INils Brahes dotter, Elsa Elisabet, da femton är

gammal, samt nllgon af riksskattmästaren Gabriel Oxen-
stjernas döttrar. Pvfkskansleren arbetade emot det sed-

iiare förslaget, dels emedan fröknarna voro äldre än

friaren, dels emedan han var missnöjd med riksskatt-

mästaren, s?i att han förklarade sig icke vilja komma
ined honom i nägon närmare förbindelse -^. Stra\t

derelter inlräfiäde det förut omtalade uppträdet, du

drottningen beklagade sig öfver ryktet om Erik Oxen-
stjernas afsigter pä hennes hand. Detta påskyndade

beslutet. Att brodern, Johan .Oxenstjerna, förlofvade

sig med Margareta Brahe, bidrog ock, jenmte eget tycke

och fadrens råd, att vända Eriks tankar till Elsa Brahe.

Emedan man fruktade de unga grefvarna Ludvig Le-
wenliaupt och Jakob Kasitnir De la Gardie som med-
friare till en sä rik och hdgiitlad fröken 'j^ påskyndades

ärendet, och inom kort blef förbindelsen afslutad *).

Erik Oxenstjerna var en utmärkt kunnig, arbet-

sam, redlig och förståndig man; med ett mildt, men
stadgadt väsende; derföre ocksä mer och mer afliallcn,

till slutet bäde af drottningen och af folket, oin fars

') Se oCvaii, y delen, kap. 8.

'-) Falhnib. Axel Oxcnstjernas bref till Erik Oxenstjerna
d. 10 Maj 1(347.

3) S. st. d. 10 Okt. 1647.

^j S, st. d 27 Dcc. 1647.
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lillgifveiihet liade han i hög grad. Det ömsesidiga för-

troendet gick så långt, att dii fadren sände andras bref

till sonen, bröt och läste han dem iörut, och sonen

likaledes med href till lädren ^). Statens äiender vår-

dade Erik Oxenstjerna med samma nit och fosterlands-

känsla, som fadren; men man märkte snart, och med
sorg, att han icke hade dennes starka kroppsbyggnad,

utan tvärtom led af en svag och vacklande hälsa.

Rikskanslei ens s\skouebani, liksskaltmästaren (ia-

hriel licnglsson Oxcnsfjcrita, lelde under hela denna

tiderjmd. Drottning Krislina lofordar honom silsom en

redlig och duglig man. Avel Oxenstjernas omdöme
hafva vi redan anfört. Bada ma gälla, livad de kunna.

INär Gabriel Oxenstjerna upphöjdes till riksamiral, en

lör honom helt ocii hållet främmande befattning, biel'

Lan derföi^e af många ladlad, men utan skäl; ty del val-

Kristina sjelf, som, för att skälla ruin ät gunstlingen,

grel Magnus, gjorde denna omtlyttning, som det tyckes,

utan bäde rådets och Gabriel Oxenstjernas vilja och

vetskap. Denne sednares son, den under Karl den

elftes regering så ryktbara kanslipresidenten grefic

Bengt, började redan denna lid utmärka sig och använ-

das i åtskilliga vigliga befattningar.

Slägten bibehöll lör öfrigt sitt förra anseende och

i slutet af Krislinas regering funnos inom riksrådet ej

mindre än fem serskilda herrar af dess namn.

LliOiMURD TORSTENSSON

blef vid sin hemkomst från Tyskland serdeles väl mot-

tagen. Älven hir visade sig Kristin.ns vaidiga brådska

att med ynnestbevis öfverhöija den för tilUället mest i

'; S. st.
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näd varande gunstlingen. Torstensou blef på en dag

uppböjd till både friherre och grefve, med ett grefskap,

som ansågs gifva tiotusen riksdaler i afkastning; er-

höll dessutom mänga gods uti Weslergötland, samt

utnämndes till general-guvernör öfver sistnämnde land-

skap samt derjemnte öfver Halland, Dal och Werndand.

I rådet uppträdde han på drottningens sida och mot

Oxenstjernska partiet; drog sig likväl snart från

ärenderna, ovisst af hvad anledning. De sista åren

nämndes han sällan; var dock eu ibland dem, som ta-

lade mot pfaltsgrefve Karl Gustafs antagande till arf-

prins, samt mot Kristinas afsägelse. Sjukdomen fortfor

emellertid och ökades än mera, ty Torstenson kunde

omöjligen förmås att iakttaga någon af läkare föreskrif-

ven mat och lefnadsordning. Jag vill häldre dö, sade

han, än öfverlcfva mig sjclf. Också var det oordning

vid matbordet och ovilja mot läkemedel, som, i för-

ening med gikt, lade honom på dödsbädden. Han afled

den 7 April 16Ö1. Den serdeles lysande begrafniugen

bevistades af drottningen samt af båda pfaltsgrefvarna

Karl Gustaf och Adolf Johan.

Enkan köpte honom grafplals uti riddarholmskjr-

kan, der hans store mJistare och konung, Gustaf Adolf,

och hans vapenbroder, Johan Baner, förut hvilade.

Öfver griflen upprestes ett vackert grafkor, hvilket dock

snart förföll, sedan den store mannens slägt lörst blifvit

genom reduktionen bragl i fattigdom och sedan utdött.

Då lät riksrådet Ture Gabriel lijclke, på egen bekost-

nad, år 17CI återställa grafkoret och sira det med åt-

skilliga prydnader samt med bjeltens bildstod och er-

öfrade fanor och standarer; hvarförutan samme man åt

kyrkan anslog en penningesumma, för hvars ranta Tor-

stensonska grafven skulle allt framgent underhållas.

Delta skedde vid samma tid, som riksrådet Höpken lät

på samma sätt återställa Johan Banéis graf. De ädla

herrarne ville ej tillåta, att stoftet af bverges störste

hjeltar skulle ligga vanvårdadt och i gruset tiampadt
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af det folk, fur h\ilket Bauer med exempellös sjelfupp-

oflring kämpade ända in uti döden, ocli för hvilket

Torstenson med lika sällsynt Ijcka och skicklighet vann

det rikaste byte af ära och eröfringar. Minnesvärdar-

na skulle erinra efterverlden om ^dessa förtjcnster. Of-
ver ingången till Torslensons grafkor och efter upp-
räknandet af hans nanni, ämbeten iii. m., sattes följan-

de tankar: Lconhard Torstensons tilliar antyda blott

en ringa del af hans förtjcnster. Han fördes som
lärting af den store hovungtn Gustaf Adolf in pä
hjcllars bana. Han kunde sedan sjelf som läromästare

dit införa den store lionungcn Karl Gustaf. Hans ätt

är utdöd; men hans många segrar ära en odödlig af-

komma.

HORNARNA.

Bland Homarna märkes den föiut ofta omtalade

fältmarskalken Gustaf Karlsson Horn, hvilken efter

Jakob De la Gardies död blef riksmarsk. 1 rade t

följde han svärfadrens, Axel Oxensljernas äsigter, men
deltog föga i partistridcrna, sysselsättande sig ensanit

med de till hans befattning hörande Icrigsärenderna,

Hans brorson, Gustaf Evertsson Horn, hade under Axel

Baner uppsigten öfver drottning Kristinas uppfostran.

Båda tillhörde grenen Horn af Kanckas.

JOHAN ADLER SALVIUS

är i både denna och föregående del ofta omtalad, i

synnerhet hans, under fredsunderhandlingarna i Osna-

briick, förda tvister mot Johan O.venstjerna. Efter

fredens afsliitande blef han vid hemkomsten af Kristina

med mycken ynnest emollagcn. Vid uu mera f\llda
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60 år ocli i medvetande af sina niunga afundsmän,

ville dock Salvius draga sig tillbaka och i lugn njuta

af sin vunna både ära och rikedom; men drottningen

fordrade hans hjelp vid flere vigtiga tilKällen. Han
måste\at henne uppsiitta sfwäl propositionen vid början

af 1650 års riksdag, som förslaget att ät Karl Gustafs

blifvande barn gifva arfsrält till svenska kronan. Redan
några månader efter sia hemkomst till Sverige blef

Lan, oaktadt detta utmärkta förtroende, likväl af gunst-

lingen, grefve Magnus, bemött med så mycket öfver-

mod, att han drog sig tillbaka och i-äknades bland de

missnöjda. ' Sålunda uppfylldes Axel Oxenstjernas spå-

dom, att äfven Salvius skulle en gång få sina fiskar

varma. Missförståndet räckte likväl ej länge; ty redan

året derpå upphöjdes Salvius till friherre. Han var

bland de Kjistiuas gunstlingar, som användes att bära

tyngden af statsföi valtningen. Ar 1651 måste han der-

före resa ut igen, för att i Lybeck underhandla med
polska sändebud, iivilken förrättning dock misslyckades.

Aret derpå skulle han, till fullbordande af samma un-

derhandling, ånyo företaga samma resa, men insjuknade

i feber och dog den 24 Augusti 1652. Ofver hans

graf i storkyrkan lät enkan uppresa en ganska prydlig

minnesvärd. Den i sannna tempel varande altartaflan,

arbetad i guld, silfver, elfenben och ebenholz, är en

gäfva af Adler Salvius, hvilken äfven vid sin död för-

ärade ät flera fromma stiftelser ganska betydliga sum-
mor. INämnde altartafla skall ensam hafva kostat

80,000 Riksdaler.

Salvius beskrifves såsom en orolig och retsam

herre, dock, när det behöfdes, mägtig af förstiillning

och yttre lugn. Om hans ärlighet gingo åtskilliga min-
dre vackra rykten, och kurfursten af Brandenburg har

sjelf yttrat, det han genom mutor förmådde Salvius

yppa svenska regeringens beslut att afstå Hinter-Pom-
mern. Sederna voro ganska oordentliga, så alt hans

tidiga död till en del derigcnom föranleddes. Sina

befordringar och Krislinas ynncstprof fick han helala
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djrt; ty enligt sägen har han vid sin död haft alt af

kronan fordra 140,000 riksdaler; hvarförutan Kristina

i sin penningnöd passade tillfället och straxt efter hans

fråufälle tog af eukan ett Uterligare lån på 50,000
liksdaler, af hvilka summor ingenting lärer hafva blil-

vit återbetaldt. Likväl bör märkas, alt sfi väl denna

som de flesta uppgifterna om Salvii enskilda lefvernc

äro tagna ur en skrifl, författad iden hans fordua, men
afskedade ijenare, hvilkeu uppsats utmärker sig för

bitterhet samt llere, som det synes, orikliga och förfal-

skade påståenden.

BENGT SKYTTE.

Riksrådet Johan Skytle var förmäld med Maria

ISiäf, dotter till den olycklige landsböfdingen i Dalarna,

efter hvilken uäftåget fått sitt namn '). Dessa makar
hade tillsammans många barn, bland hvilka flere vunno
mvckeu ryktbarhet. En son, Johan, blef 16.*i6 skjuten

i tyska kriget; en annan, Jakob, blef landshöfding öf-

ver Ostergölhland; en tredje, Lars, kom som svenskt

sändebud till Portugal, der han antog katolska läran.

Mycket omtalade för ovanlig lärdom voro också dött-

rarna, i\.una, Heldina, och i synnerhet Wendela, hvil-

ken sistnämnda var ganska skicklig uti både tyska,

fransyska, grekiska och latinska språken, samt författade

åtskilliga skrifter, delta allt i sin tidiga ungdom; ty

hon dog vid 21 års ålder. Hon hade likväl förut varit

gift samt efterlemnade en dotter, Hellevi Kyle, hvilken

ärfde modrens anlag, och var på sin tid ett bland Sver-

ges lärdaste fruntimmer.

Bland alla Joban Skyltes barn blef dock ingen så

bciyktad som den ifrågavarande sonen, Bengt. Denne
föddes 1614 och erhöll, likasom syskonen, en förträfF-

'; Se 4:de del. 21 kap.
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lig undervisning, Iivilket tillsammans med lätt faltnings-

gåfva gjorde, att han tidigt utmärkte sig för ovanliga

kunskaper. Picdan vid femton års ålder åtföljde han
en beskickning till England, och blef derstades, som
förbemäjdt är, sl^en till riddare. Efter Ytterligare

studier och utrikes resor befordrades han vid nitton

års ålder till kammarherre, och sedermera vid tjugusex

till kammarråd. Under förmyndare-regeringen gjor-

de han inga vidare framsteg på ämbetsmannabanan.

Detta ändrades, sedan Kristina sjelf öfvertagit styrelsen.

Bengt Skytte hörde till det mot Ovenstjcrna fiendtligu

partiet och var derigenom samt genom sina personliga

egenskaper af lärdom, qvickhet och ett smidigt uppfö-

rande egnad att göra lycka vid det nya hofvet. Också
uppgick öfver honom nådens sol med rika strålar. Ar
1646 blef han landshöfding i Uppsala; 1647 laudtmar-

skalk vid dåvarande riksdag; 1648 riksråd. Samma år

ämnades han ock till öfverståthållare i Stockholm ^),

hvilket likväl icke gick i verkställighet. Han var emel-

lertid den, som vanligtvis fick leda rådsöfverläggningar-

na så väl under sednare delen af året 1648, som un-

der hela 1649 och början af 1650, hvarjemnte han er-

höll betydliga förläningar, dels i Helsingland, dels på
Munsön.

Vi hafva förut talat om fadrens, Johan Skyttes,

vacklande mellan jgrundsatserna af folkvälde och envälde

samt om de motsägelser i ord och gerning, hvilka göra

det svårt att om hans verkliga tänkesätt fälla något be-

stämdt omdöme -). Samma förhållaude inträflar ock i

än högre grad på Bengt Skytte. Saken kan till en del

förklaras derigenom, att adelns då för tiden hotande

öfvermagt tvang och lockade de svagare och mindre
uppriktiga bland både konungamagtcns och folkstyrelsens

vänner, att skiftevis stödja sig på hvarandra och åbe-

') Riksark. Acfa Salviana. T. IV. Timgel till Salvias d
23 Dec, 1648.

') Del 8, jid, 144, 145.
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ropa, den ena gången envsilclets, den andra gången'

folkväldels grundsatser, allt efter som de voro hehöfliga

eller användbara i striden mot adelsväldet. Uti dessa

eller omvända förliTdlanden ligger niTdiända förklaringen

öfver mängcn politisk besynnerlighet uti fäderneslan-

dets historia.

Hos Bengt Skytte var dock ofvannämnde vacklande

tiU största delen förorsakadt af hans egen personlighet.

Han var nendigen känd som en man utan gudsfruktan,

utan bestämd öfvertvge'se och utan pTditlighet; och hela

hans lefnad, full af vinglerier, bär ett ovedersägligt

vittnesbörd om ostadighet och brist pPi grundsatser.

An var han eu trogen tjenare åt Kristinas enväldiga

regering, än lag han inne med folkpartiets talemän, än

sökte han ställa sig in hos den blifvande regenten,

prins Karl Gustaf; allt detta samtidigt och vanligtvis

på smygvägar.

Förhållandet mellan honom och Kristina var om-
bylligt, likasom de sjelfva och deras hnnen. Ar 1649
om våren yppades något missförstånd, hvilket dock

genast bilades, och det så helt och hållet, att Skytte

till och med fick i uppdrag att på drottningens vägnar

som fadder bevittna en kunglig döpelseakt i Köpen-
hamn. Hösten samma år var han åter missnöjd, för-

nämligast öfver grefve Magnus och dess stora inflytande.

Tvisten bilades också denna gången och det var nu,

som Skytte fick förläningen af Munsögodsen. Men när

grefve Magnus vid midsommarstiden 1650 återvände

från Liffland och uppträdde som allrådande gunstling,

utbröt den gamla oviljan ånyo och med än mera häf-

tighet, så att Skvtte drog sig undan och snart gaf hof-

vet anledning till hvarjehanda misstankar. Det blef

bekant, att han plägat mycket umgänge med Arnold

Messenius, fadren, hvars oroliga och missnöjda tän-

kesätt voro allmänt kända; och för hvars sällskap

Kristina sjelf varnat Skytten. Tillika fortfor denne

sednare att söka förbindelse med pfallsiska huset, hvil-

ket dock ä sin sida sorgfälligt undvek hvarje närmare



2S

förlroligliet. Kristina vill« af sådana orsaker sätta

Bengt Skylte på en plals, som lemnade mindre utrym-

me for politiska stamplingar, ocli fiireslog i sådan afsigt

presidentsysslan i Göta liofrlill; samma befattning, hvar-

till fadern, måhända at samma skäl, varit använd.

Bengt Skylte vägrade; men begärde deremot flere gån-

ger, att drottningen måtte skicka bonom som sändebud
till Persien ^). När detta af^ilogs, erhöll han tillstånd

att, för vårdandet af sin sundbet, söka någon Tysklands

hälsobrunn, hvilken resa han sommaren 1651 anträdde

och sedan, utan drottningens tillstånd, fortsatte ända till

Konstantinopel, hvarifrån han icke återkom förr äu

frampå året 1652.

Under denna tid hade rättegången med Messenlerna

förefallit; och den äldste bland dem vid ransakningen

uppgifvit flere för Bengt Skytte ganska menliga om-
ständigheter; t. e\. alt Messenius af Bengt Skylte inhämtat
mycket af det, som han sedan omtalat för sonen och
denne i nidskriften intagit. Bengt Skytte vore mot
närvarande regering ganska flendllig, och hade med
sin illskfulla tunga utfarit i billra ord om drollnin-^

gen och grefve Magnus, i synnerhet sedan denne sed-

nare utträngt honom ur den förras ynnest. Bengt Skytte

hade af sådant skäl önskat regementsförändring, äfven
om man för dess gcnomdrifvande skulle nödgas anställa

uppror. »Det behöfs», hade han sagt, uendast mod att

nbcgynna lekens Skytte hade satt hela sitt hopp på
prins Karl Gustaf, och derföre sökt blåsa denne i

harnesk; men när prinsen icke lyssnade till lockelsen,

blef Bengt Skylie missiiöjd och sade: »att Karl Gu-
tiSlaf icke vore riket värd, emedan han ej ville laga
iisig detsamma an.i) Före utresan hade Skylten sagt,

det droliningen ämnade nedlägga styrelsen, och att

vid då blifvande regementsförändring torde förefalla

mycket buller och uppror, hvadan Bengt Skytte ville

') De la Gärd. Ekebl. Br. T. 1. d 10 Dec 1050, d, 8
Jan. 1651.



resa bort för att iche hlifva i delsamma inblan-

dad o. s. v.

Flere omständigheter gfifvo St dessa bekännelser

invcken vigt. Messenius hade frivilhgt och för att lätta

samvetet angifvit Skytten; det skedde ej lör att minska

eget brott, hvilket redan förut var till fullo bekändt;

och hela Messenii uppförande ända från andra rätte-

gangsdagen vittnade om sanningskärlek och uppriktig

ånger. Till och med på afrättsplatsen hade han för

presten yttrat, det hvarje angifvelse så väl om Skyt-

ten som om de öfriga, vore en sanning, som han nu
ville med sin död bekräfta '). Mycket, som Messe-

nius anförde, öfverensstämde ock, med hvad man från

andra håll hade sig tämligen noga bekant. Uppmärk-
samheten fastades slutligen äfven deraf, alt i nidskrif-

ten var utom gamla Gyllenhjelm , Bengt Skytte den

ende bland herrarna, hvilken framställdes såsom en

verklig losterlandsvän.

Alla dessa och ännu flere omständigheter fraradro-

gos flitigt af Bengt Skyttes ovänner; och sådana funnos

många inom så väl hofvet som i synnerhet rådet. Hög-
adelns gamla fiendskap mot fadren, för dennes bered-

villighet att tjena konungens och störta adelns välde,

hade af samma och ökade anledningar blifvit öfverflyt-

tadt på sonen.

Detta allt oakladt blef Bengt Skytte vid hem-
komsten väl mottagen och erhöll löfte att icke på^

grund af Messenii uppgifter blifva anklagad. Men in-

nan kort ändrade Kristina tänkesätt och beslöt upptaga

och lagfora målet. Orsaken dertill var, som hon sa-

de, rådshcrrarnas missnöje med Skytten; de ville ej

sitta tillsammans med en man, på hvilken så svåra

beskyllningar ovederlaggda hvilade. Andra såga att

det var Axel Oxenstjerna, som pådref saken j hvilket

') Detta är Kristinas e^en uppgift, se C. Adlersparres
hist. saml. 2 p. 268. En annan källa berättar motsat-
cen, le Chanuts Memuirer 3 p. 7g.
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ej heller synes otroligt; tj under rättegången yttrade

han mycken bitterhet. Jag vill, sade han, för min
del Icmna derhdn allt, hvad jag fått af herr Bengt

Ski/tle fördraga Men han är en uppenbart gudlus

man och har nu dessutom hlifvit af en döende be-

skylld för nedriga brott mot fädernesland och pligt.

Häldre vill jag önska mig sjuk, än sitta som ämbets-

broder tillsammans med en sådan menniska. Utom
dessa yttre drifijedrar matte Kristina äfven genera nå-

gra för henne enskilda skäl varit mot Skytten uppre-

tad; ty hon visade, serdeles i rättegängens början, en

mot honom ganska förbittrad sinnesstämning.

Den 4 October 1652 i sittande råd och i Bengt

Skyttes egen närvaro, började drottningen sjelf tala om
mälet, och undrade, att nämnde herre visade sig vid

rådsbordet, innan han vederlaggt de mot honom gjor-

da angifvelserna. Skytten förklarade, att hela ankla-

gelsen vore blott uppdiktadt sqvallcr. Om för dess

vederläggande rättegång behöfdes, skulle han gå der-

till med så lätt sinne som till en dans; efter hvilka

ord han lemnade rådskamraaren. Knappt var han ut-

gången, förrän Kristina föreslog att i rådet intaga

rikskanslcrens andra son, grefve Erik Oxenstjerna,

och använda honom till president i handelskollegium-

Fadren tackade; men anmärkte, att det vore ett far-
ligt exempel, om uti rådet skulle sitta tillsammans en

far och två hans söner. Kristina svarade, att sådant
vore för fäderneslandet mindre vådligt, än om man
försummade att begagna så väl rikskanslerens egna,
som hans söners stora egenskaper. Så blef Erik O-
xenstjerna riksråd. Kristina ville dermed kanske godt-

göra fordna orättvisor mot Oxenstjernorna ; kanske
ock ytterligare förtreta deras motståndare, den nu
i onåd fallne Skytten.

Den 11 October hade drottningen sammankallat
fjorton riksråd, i hvilkas närvaro rättegången mot Bengt
Skytte öppnades. Kristina sjelf anställde med honom för-

FryxelU Ber. X.
"

2
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sta fdihöret, hvilket fördes med stränghet och aflopp

lör Skytten täinhgen ofördelaktigt.

Sedan fortsattos rättegången i vanlig ordning.

Domstolen utgjordes af några Lland rådets och hovrät-

ternas ledamöter; åklagare var den bekanta Stjernhöök.

Skriftvexlingeu fördes med nncken fintlighet å ömse
sidor. Skjttes försvar var vidlyftigt och slingrande

,

samt inblandade en mängd saker, hvilka ej hörde till

ämnet; i synnerhet mycket smicker för Kristina; t. ex.

att han ansåge, som sin högsta verldsliga lycka

,

om drottningen förblefre vid styrelsen; han skulle

henne till sin dödsstund ära och berömma o. s. v.

Stjernhöök skref kortare, men ärligare. Slutet blef

att Skytten visserligen öfverbevisades om åtskilliga o-

sanniugar och förvrängningar ; men som han ihärdigt

nekade till alla Messenii angifvelser, och mah icke ha-

de andra bevis än orden af detta enda vittne, kunde

man ej komma längre. Stjernhöök Ejelf vågade icke

ens påstå, att Skytten verkeligen deltagit i förräderiet,

utan endast att många och starka anledningar till en

sådan misstanke vore lör handen, JNågra domstolens

ledamöter föreslogo, al^ Skytte skulle värja sig med
tolfmannaed; men det afböjdes. Han blef slulligea

frikänd, och i rådet ånyo upplagen.

Mot slutet af Kristinas regering återvann Bengt

Skytte till någon del hennes förtroende och lät der-

under bruka sig som spejare pä ämbetsbröderna i rå-

det o. s. v. Den återvändande nåden var till och med
så stor, att Skytten i förlitande derpä sökte blifva upp-
höjd till grefvevärdighet; ett försök, som dock miss-

lyckades. Dercmot lät Kristina på hans begäran till

hofrälten utfärda befallning, alt alla handlingar rö-

rande hans rättegång så för som mot skulle tillin-

tetgöras, utan alt någon afskrift finge deraf tagas.

Befallningen efterkoms på sådant sätt, att de flesta

dithörande papper nu mera finnas tryckta.

För öfrigt hvilade på Bengt Skytte också en an-
nan misstanke. Några påstodo nemligen, att han, lika-
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som vännen Nils Tungel, hade för danska hofv€t för-

rådt svenska regeringens ålgerder och beslut, och att

Ulfeld för att vinna Kristina och rikskansleren hade

vid sin ankomst till Stockholm röjt förhållandet. Af-

ven uppgifter från andra häll sjfta på någonting sådant;

likväl sväfvar ännu alltsammans i ett oulredt mörker,

och är måhända mer gissning än verklighet.

Vid slutet af Kristinas regering fälldes om Bengt

Skjtte följande omdömen och vittnesbörd. Engelsman-

nen Whitelocke berättar, det han sjelf ansåg och hör-

de Skjtlen af andra anses som en opålitlig och falsk

man. Stjernhjelm yttrade, att Skjtten vore en narr;

och Axel Oxenstjerna förklarade i sittande råd, att

Bengt Skylle vore en elak menniska, af hvilkcn föga
godl, men mycket ondl skulle inom fäderneslandet d-

stadkommas.

KLAS TOTT,

son af Ake Tott och sålunda dotlersonson af Erik den

fjortonde, blef under sista åren af Kristinas regering

ganska ryktbar. Han var en ung ^) man med skönt

och lifligt utseende samt mycken qvickhet och fran-

sysk belefvenhet; ty han hade erhållit en del af siu

uppfostran i detta land. Derjemnte ägde han ovanlig

färdighet i adeliga idrotter, så att han vid nästan hvar-

enda ringränning vann något bland prisen. Dessa e-

genskaper, jemnte en viss ridderlighet ehuru ofta drif-

ven till öfvermod, förvärfvade honom snart drottning

Kristinas utmärkta ynnest; hvarefter det för honom li-

kasom för de andra hennes gunstlingar gick med ilande

') Klas Tott uppgifves vanhgen vara född 1616. Detta
måste vara misstag; ty alla samtida handlingar fram-
ställa honom som en vid Kristinas tronafsägelse ganska

ung man, och en källa uppgifver honom yara vid den
tiden fyra och tjugu år gammal.
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fart uppföre Ivckans trappa. Omkring 1G5I började

han först visa sig pa hofvet. Redan 1652 blef den

då 22-åriga ynglingen upphöjd irän adeligt på en gång

till grefligt stånd, som det hette för fadrens förljenster.

Till grefskap erhöll han Nv Karleby socken, utgörande

89 hemman och dessutom några kronogårdar i Öster-

botten; och i grefvevapnets ena lält tilläts honom in-

sätta vasen till minne af sin kungliga härkomst. Aret

derpå eller 1653 blef han först öfverste kammarherre,

sedan riksråd, och några dagar därefter grand capi-

tain öfver gardet. Ar 1654 blef han kansliråd och

några dagar före drottningens afsägelse riksstallraästare.

Klas Tott hade ärft eu god del af faderns öfver-

iDod och våldsamma lynne. Man känner under den

korta tiden af Kristinas tre sista regeringsår ganska mån-
ga af honom förda envigen En gång växlade han ku-

lor med Gustaf Adolf Lewenhaupt, hvilken dervid blef

krutsprängd ölver hela ansigtet ^). Ar 1652 stridde

han mot en fransman, hvilken gaf honom några dug-

liga skråmor-). Kort derefter var det, som han åt

den allsmägtige gunstlingen Bourdelot tilldelade en ör-

fil. Samma år kom han i ny träta med Gustaf Adolf

Levvenhaupt. Denne hade om Totts brådväxande lyc-

ka fällt några speord , hvilka blefvo framburna och

tände eld. Tott skickade genast sin uppmaning till

Levvenhaupt. Denne, då redan riksråd, gick till drott-

ningen och begärde att la nedlägga nämnde sin befatt-

ning för att sedan, af densamma oförhindrad, kunna

med värja i hand möta Totten. Drottningen förböd

enviget, och förlikte de tvistande ^}. Några månader

derefter stod Tott återigen med svärd i hand, den

gången mot medtäflaren Steinberg. De voro alldeles

ensamma och utan vittnen. Efter något fäktande

sprang Totts värja itu. Steinberg frågade, om han lille

erkänna sig öfvervunnen? Tott, i stället för svar,

») De la Gärd. Ekebl. i. d. 23 Apr. 1651.

=) S. st. d. 12 Febr, 1652.
^} S, st. Ekel)!. br. till brod«rn d. i'> Dec. 16r>2.
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sprang honom under klingan rakt på] lifvet. De bör-

jade brottas, föllo omkull, fortsatte likval kampen, tum-
lande af och an, tills de af tröttbet nödgades släppa

hvarandra; hyilket dock skedde först elter öfverens-

kommelse att mötas, sedan Tott skalTat sig ny värja.

Kristina hlef dock underrättad om striden och förlikte

dem. Samma år om hösten, och när Tott utnämn-
des till grand capitain öfver gardet, blef Dohnas afund-

sjuka så uppretad, att en utmaning följde. De möt-
tes ensamma och till häst. Striden fördes med värja

och kämparna tilldelade hvarandra åtskilliga skråmor.

Slutligen kastades Dohua ur sadeln och Klas Tott red

som segervinnare hem igen. Några månader derefter

och i anledning af grefve Magnus och hans irå-

kade onådj uppkom mellan Tott och hertig Adolf Jo-
han en ordvexling , som iöranledde utmaning från

den förres sida. De voro redan bortgångna till mötes-
})latsen, när Krislina, som blifvit underrättad om den
tillämnade striden, genom ilbud befallte dem återvända
och inhnna sig hos henne. De lydde. Drottningen

lörklarade då sin önskan, all liislcn inälle biläggas,

och herligen för sådanl ändamål omfamna grefven.

Adolf Johan svarade, alt emedan drnllningen det be-

fallde, ville herligen det också göra; hvarpå han med
synbar köld räckte handen åt Klas Tott och aflägsna-

de sig derpå genast; men yttrade vid bortgåendet niiss-

nöje öfver denna försoning och tillade, alt Tott skulle

en annan gäng och på annat sätt slå honom till svars.

Hotelsen gick likväl icke i verkställighet, ty kort der-
efter blefvo de genom Karl Gustaf på ett bättre sätt

förlikta.

Jemnte denna stridslystnad hade Klas Tott det
felet att älska höga spel, och den olyckan att dervid
ofta förlora. På en enda afton tappade han tvåtusen

fyrahundrade dukater *).

') Delja Gärd. Ekcbl. href til! Liodciu d. '^^ Apr.
1651 «rh d. ul Scpt. 1655.
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Oaktadt detla lefnadssätt steg Klas Tott mer och

mer i ynnest. Under vistandet på Jakobsdal året 1653
var han den enda svensken, som ägde tillträde till

drottningens förtroligare sällskapskrets. Hans inflytande

var till och ined su stort, att äfven gunstlingen Pinien-

telli trodde försigtighetcn fordra, att en så farlig medtäflarc

aflägsnades; hvarlöre han också intalade Kristina att

Tott borde resa till Nederländerna för att der fullkom-

na sig i krigsvettenskapen. Det var endast med möda,

som denne sednare kunde svänga sig derifrån,

Aär Kristinas afsägelse nalkades, fick hon det in-

fallet, att Klas Tott borde af henne och i förväg

utnämnas till tronföljare för den händelse, att prins

Karl Gustaf doge utan arfvingar. Som skäl för åtger-

den uppgafs rikets behof af stadgad tronföljd ; som skäl

för valet af person anföidcs grefvc Totts släglskap med
konungahuset. Af denna sistnämnde orsak, mente hon,

borde han också under tiden föra konungahusets skölde-

märke samt lilteln prins af Wasa. Inre orsaken till delta

Kristinas förslag var en långt drifven välvilja för Klas Tott,

och ovilja mot hertig Adolf Johan, hvilken hon sökte

på detta sätt stänga från alla möjliga utsi:;ter till tro-

nen. Möjligtvis var det också hennes afsigt att häri-

genom bereda sig tacksamhet af Sverges blifvande ko-

nung äfven i den händelse, att Karl Gustaf skulle

barnlös falla ifrån. Hon föredrog verkeligen saken vid

rådsbordet, dock blott i allmänhet och utan att nämna
någon viss person. Om, sade hon

,
jirins Earl Gustaf

skulle aflida ulan arftagare, så är det fara värdl,

att riket oaktadt vår försigtighet kan råka i samma
villervalla, som vi genom hans utväljande velat före-

komma. Man bör alltså i förväg bestämma hans blif-

vande efterträdare. Rådet tackade för hennes omtan-

ka ; men ville ej antaga förslaget. De vore fullkom-

ligt nöjda med den redan bestämda tronföljaren och

hoppades, att Gud skulle välsigna haiis blifvande äk-

tenskap med lifsfrukt. Man borde ej heller sträcka

sin omsorg för morgondagen allt för långt; och om
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för öfrigt den nämnde ålgerden funnes i framliden behöf-

lig, så borde den öfverlemnas åt prinsens då blifvande be
handling. ÄU nu påtruga honom en i förväg bestämd

efterträdare, en slags medregcnt, vore för prinsen obe-

hagligt och kunde lätleligcn störta riket i vådor och

olyckor, vida större än dem, man ville förekomma.

Enskildt vände sig flere bland herrarna rakt till Totten

sjelf och förebrådde honom hans ärelystnad och hans

förmätenhet att låna sig till ett så orimligt och skad-

ligt förslag. Saken kom ej vidare i fråga.

IVär Krislina icke förmådde genomdrifva ofvan-

uämnde sin plan , ville hon som skadeersättning åt

gunstlingen upphöja honom till hertiglig värdighet och

således högt Öfver de andra undersåtarna. Dock äfvea

härvid fruktade hon samma motstånd. För att derföre

vinna på sin sida de mägtigaste herrarna och sedan

kunna med deras tillhjelp genomdrifva saken, beslöt hon
att erbjuda samma hertigliga värdighet äfven åt Axel

Oxenstjerna och Per Brahe samt deras efterkommande.

Hon tillkallade derföre nämnde herrar, begynte omtala

deras stora förljenslcr om fäderneslandet och yttrade,

alt hon till belöning ämnade upphöja dem i hertigligt

stånd. Axel Oxenstjerna tog ordet och tackade för

den utmärkta heder, hon ville visa honom och hans

hus genom tilldelandet af ett så högt och lysande

stånd. Han måste dock detsamma sig undanbedja, e-

medan dylika upphöjelser vore staten till allt för stor

tunga. Han ansåge sig till och med icke kunna gif-

va bättre råd än att alldeles afskajfa de redan in-

förda och alltför kostsamma grcfve- och friherre-vär-

digheterna samt återföra adeln till dess förra likhet,

då enhvar fick sin uimärkelse icke genom tilliar utan

genom egen dygd och egen förtjensl. Han för sin del

vore färdig alt nedlägga både grefve- och friherre-

kronan; hoppades ock, att hans barn skulle villigt

och efter bästa förmåga tjcna det allmänna ulan an-

dra belöningar än äran att hafva gagnat sill fäder-

nesland. Uti detta yttrande iusuimde äfvea Per Brahe,
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Mol sädana svar kunde Kristina ingenting vidare

anföra. Likväl och nästan som pä trols beslöt hon

att för gunsthugen göra allt, hvad i hennes förmåga

stod. I slutet af April utnämndes han till riksstall-

niästarc. Fadreu, Ake Tott, hade en gammal krono-

iordran pu 200,000 riksdaler; denna framletades, er-

kändes och anbefalldes kammaren till betalning. Kristina

kom äfven fram med ett tredje påfund, hvilket föror-

sakade munga iuvecklingar.

Ar 1652 hade hon nemligen beslutat skaflfa Ekolsunds

egendom at den dä ännu i tämlig gunst varande grefve

Magnus. Agaren, sedermera blifvande gunstlingen, Klas

Tott, anmodades derfure bortbyta den mot andra gär-

dar, och han gjorde det i ungdomlig lättsinnighet gerna.

Någon beklagade hans förlust af det väl ordnade god-

set; men Klas Tott brydåe sig föga om landtegendo-

marna, endast han af dem finge goda räntor all i

Stockholm förtära ^). Ett och ett hälft år derefter

hade grefve Magnus fallit i djupaste onåd, och grefve

Klas stigit till högsta nåd. Nu, några dagar före tronaf-

sägelsen, beslöt I\ristina att skafla ät Klas Tott hans

fädernegods tillbaka ; detta kanske både för att reta

grefve Magnus och smickra grefve Klas. Som emel-

lertid den förre hade på lagligt sätt bekommit egendo-

men, kunde den blott genom bördning eller köp från

honom återtagas. Men till båda saknade Kristina pen-

ningar. Hon begärde derföre, att Karl Gustaf skulle

från grefve Magnus köpa Ekolsund och sedan låta hen-

ne skänka det ät Klas Tott. Karl Gustaf prutade e-

raot, ty det gällde en summa af trettiotusen, eller enligt

andra uppgifter, sjuttiotusen riksdaler; men Kristina

sade, att prinsen, för all göra henne till viljes, kunde

väl skänka grefve Tott en så vacker landlegendom,

4edan hon skänkt prinsen en så vacker krona. Prin-

sen måste lyda och bytet skedde.

Efter vanligheten ^^ingo om den högt uppsatta

') De la Gärd. Ekebi. br. d. 6 Oct. 1662.



33

gunstlingen mänga orimliga rykten, hvaraf några äfven

blefvo i tryck upprepade. Ett sådant var, att Axel

Oxenstjerna och Jakob De la Gardic-, afuudsjuka öfver

Klas Totts inflytande, sökt genom förgift röja honom
ur vägen. Saken strider helt och hållet mot all san-

nolikhet, i anseende till de båda herrarnas ädla tänke-

sätt och höga ålder; de voro båda omkring 70 år.

Dessutom var De la Gardie redan död, innan Klas Toit

hunnit stiga till något afundsvärdt inflytande.

Ett annat rykte berättade, att Kristina ämnade ge-

nom lönnmord taga Karl Gustaf af daga, för att så-

lunda åt Klas Tolt rödja väg till tronen; prinsen skulle

bjudas till mönstring och der af lejda kyil.ir skjutas;

Gabriel Bengtsson Oxenstiernas fru, en grefvinna Lö-
wenstein, skulle hafva upptäckt förslaget för Witten-
berg, och denne för prinsen, hvilken sålunda undvikit

snaran. Berättelsen, ehuru åberopad uti en ganska

ryktbar partiskrift, är dock påtagligen ogrundad. O-
xenstjerna var aldrig förmäld med någon grefvinna Lö-
wenstein, utan med Anna Eaner. Ett lönnmord stäm-

mer ej heller öfverens hvarken med Kristinas, än min-
dre med Klas Totts tänkesätt. Dessutom voro de bag-

ge två just under ifrågavarande lid uti ett ganska vän-
skapligt förhållande till prinsen. Det finnes till och
med sannolika anledningar för den gissningen, alt Klas

Tolt, inseende sin framtida fördel, varit prinsen i hem-
lighet tillgifven och främjat hans afsigter.

ANTON STEINBEKG

var också en bland de gunstlinger, hvilka under hösten
af drottning Krislinas regering sköto likasom svällande

svampar hastigt upp, sögo landets must och ådrogo
sig sjelfva dess uppmärksamhet, alund och hal. Fa-
dern, Jakob Steinberg, hade som general tjenat i tret-

tioåriga kriget och, ehuru tysk till börden, blifvit på
svenska riddarhuset inlagen. Han var en duglig kri-

gare, men också med stora anspråk på belöningar, för
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hvilken orsak han råkade i häftiga tvister med Axel
Oxcnstjerna ^). Sonen namnes ej förr än 1650, då

Kristina höll bröllopp at honom ocli Karin Ribbiug -).

Afven sedermera förekommer lian ej förr än 1652, då

han, som förbemäldt är, räddade Kristina ur sjönöden

i Stockholms hamn ^). Han var då blott stallmästare;

men steg från denna dag med förvånande, ehuru då för

tiden icke sällsynt hastighet. Snart blef han förste

stallmästare
5

året derpå eller 1653 friherre och dess-

utom öfverste vid adelsfanan samt riddare af amarant-

orden; år 1654 och några veckor före Kristinas utresa

fick han på en gång 22,000 riksdaler i handom ; och

blef fjra dagar före tronafsägelsen upphöjd i grefligt

stånd. Grefskapet blef Enköpings stad, och uti vapen-

skölden sattes ett lejon, uppstigande ur böljorna, och

på bjelnjen amarant-ordens tecken; allt minnen af Kri-

stinas räddning och af hennes tacksamhet.

Bredvid dessa stora belöningar söker häfdaforska-

ren motsvarande förtjenster; men finner inga; undan-
tagande oftanämnde räddning. Anton Steinberg tyckes

hafva varit en ung man af ungefär samma lynne som
Klas Tott, sanima påflugenhet, samma öfvermod ; men
mindre ridderlighet och mindre snille. Afven Stein-

berg var en kitslig envigskämpe*), hvarpå vi redan

framställt talande exempel.

Anton Steinbergs grefvevärdighet gaf anledning till

ett ganska eget uppträde. Dagen förut eller den 1

Juni 1654 hade drottningen till grefve upphöjt Schhp-
penbach, hvilken då var öfverste för gardet. Många,

ja alltförmånga grefvar hade redan förut blifvit tillska-

pade ; men alla dessa voro dock vid utnämningen riks-

råder, eller åtminstone generaler med mer eller mindre

krigsära; eller ock hade deras fäder inlaggt stora förtjen-

i) Riksark. Acta Salviana. T. IV. A. GyllenVlo till

SaWius d. 28 Apr. i638.

-) D'Atbcd. Oxenstjernska slägtboken.

3) Se pag.

") De la Gärd. Ekebl. br. d. 3 Apr. i652.
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stcr. Man säg derförc med både förvåning och ovilja

en vanlig öfverste upphöjas till rikets utmärktaste vär-

dighet. Denne öfverste var dock allmänt känd som
en duglig man, och dertill förtrogen vän med prins

Karl Gustaf. Ståndet beslöt derföre att tiga och taga

emot; detta dock af undseende för båda regenterna, så

väl den af- som tillträdande. Men dagen efteråt kom
Steinberg till riddarhuset och uppvisade äfven sin gref-

veutnämning. Personens egenskaper och ringa förtjen-

ster voro allmänt kända. Man visste dessutom, att

han var af Karl Gustaf illa ansedd. Ståndet hoppades

derföre att i anseende till drottningens snara afsägelse och

med stöd af prinsen kunna afvisa den inträngande kamra-
ten. Man har många rykten om då förefallna tvister;

t. ex. hur adeln förklarat, att, om droltningen gjort

Sleinberg till yrefve, skulle ridderskapet göra honom
till friherre igen,- att Kristina befallt dem göra afbön,

men att de vägrat, o. s. v. Det säkra är, att Stein-

bergs mottagande bland grefvarna uppsköts dag efter

dag. Redan hade Kristina nedlaggt regeringen, och

Karl Gustaf jemnte stånden sammanträdt för att aflägga

trohetsed. Steinberg infann sig vid delta tillfälle och

ville taga plats bland grefvarna ; men hela ståndet väg-

rade. Efter en häftig ordvexling sprang Steinberg bort

och sade i vredesmod, all grefvarna ända och mot
deras vilja skulle nödgas taga honom an. Han skyn-

dade meri sina klagomål till drottningen; hon sände

honom genast till konungen med enträgen begäran, att

denne mätte drifva saken igenom. Efter något under-

handlande biföll Karl Gustaf och förkunnade riddarhu-

set denna sin önskan* men adeln fortfor att vägra, li-

kasom drottningen att ytterligare bedja om detta sista

tacksamhetsbevis. Förhållandet var kinkigt. Allt stod

i ordning för den utsatta hyllningen ; soldaterna upp-
ställda , och stånden samlade ; adeln hade till och
med stigit till häst, för att i nämnde afsigt begifva sig

till slottet. Hastigt tog Karl Gustaf sitt beslut och

sände till ridderskapet den hälsning: att han för"
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undrade sig högeligen öfver deras olacksamhet mot en

di^oUning , af hvilken de likväl ålnjulit så stora väl-

gerningar ; han befallde dem, alt nu genast som grefve

upptaga och erkänna Anton Sleinberg. Om de ne-

kade, så ämnade han ej heller mottaga.trohetsed af dem,

utan blott af de andra tre stånden. Denna beslut-

samhet gjorde åsyftad verkan, ocli adeln gaf vika. Pa

detta sätt var det, som Anton Steinberg erhöll grefve-

uamnet.

Ifrågavarande herre åtnjöt den utmärkelsen att, så

vida han kunde räknas som svensk, vara bland Kristi-

nas landsmän, betjeningen oräknad, den ende, som upp-
togs i sällskapet på utresan. Egentliga orsakerna till

detta förtroende äro icke närmare kända 5 men voro

troligtvis en for tillfället högt drifven ynnest. 'Den blef,

som vanligt, icke långvarig; och redan efter några må-
nader kom Steinberg tillbaka. Han medförde till Karl

Gustaf ett af Kristina utiärdadt bref, hvars innehåll var

för Steinberg ganska fördelaktigt. Kort förut hade hk-

väl konungen erhållit ett annat bref, hvari drottningen

med bitterhet omtalade, huru Steinberg under resan

visat henne missaktning ock begått en hop lättsinniga

och obetänksamma streck. För att, skref hon vidare,

på ett hederligt sätt blifva af med en så obehaglig

reskamrat, ämnade hon sända honom till Stockholm

med ett berömmande bref; ville dock nu i förväg bedja

Karl Gustaf icke fästa något afseende vid delta lof-

ord, utan tvärtom visa sill misshag öfier Sleinbergs

uppförande mot drottningen. Konungen hade af sig

sjelf ofördelaktiga tankar om Stemberg. J\är derför

denne person, i föditande på det medförda betyget,

glad infann sig i Stockholm, blef han i följe af så väl

Kristinas förut afskickade Urie-bref, som af Karl Gu-
stafs egna tänkesätt, ganska kallt emottagen. Vi veta

ej, huruvida Steinberg någonsin biet underrättad om
drottningens ofvannämude dubbelhet. Men hans tan-

kar om henne hafva sedermera icke varit serdeles gyn-

nande. ISågoa frågade: hvad tycker grefven om lärda



37

och viUra fruntimmer? — De likna, svarade Sleiu--

berg, barn, som fått rakknifvar i händerna.

KRISTOFER DELPlllCUS DOUNA,

sou af en bland de Bömiska flyktingar, som nedsatte

sig i Sverge, var blott en yngling, när han under si-

sta åren af Kristinas regering uppträdde vid hofvet.

Han visade i allmänhet samma egenskaper som en Klas

Tott, bteinberg m. fl. Ofvermod, obetänksanihet

och sqvaller ådrogo honom flere envigen och de lör-

ståndigares ogillande. Af Krislina blef han gynnad och

upphöjd till öfverste vid garaet samt erhöll förlänin-

gar och gufvor, bland annat 4500 riksdaler, hvilka ät

honom skänktes två dagar före tronafsägelsen.

NILS NILSSON TUNGEL,

den af danska hofvet mutade spejaren ••), fortfor ännu

att tjenstgöra som skrifvare vid rådels sammanträden.

Det finnes anledningar, alt han äfven under denna re-

gering fortsatt ofvannämnde sin förrädiska förbindelse.

Derjemnte, sedan gammalt mindre väl ' med Oxenstjer-

norna , sökte han så mycket ifrigare ställa sig in

hos hofpartiet. Man finner efter honom en mängd
smickrande bref till de mägtigare herrarna på denna

sida t. ex, Per Brahe, Salvius, grefve Magnus m. 11.

Till främjandet af Krislinas afsigter lånade han sin

person som ett lydigt redskap. Det var med hans till-

hjelp, som den hemliga brefvexlingen emellan Kristina,

Wasaborg och Salvius '^), blef under westfaliska freds-

verket underhållen. Afven när ständerna skulle öfver-

taias att erkänna Karl Gustaf som efterträdare, blef

') Se 8:de delen pag. 177.

*; Rihsark. Acta öalviana T. IV.
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Tungel mycket använd. Till belöning för sin bered-

villighet erhöll han åtskilliga gods och upphöjdes 1651

till hofkansler; det lärer till och med hafva varit fråga

om riksrådsplalsen. Vid tronafsägelsen gaf Kristina ho-

nom ett till Karl Gustaf ställdt bref, hvari hon vidt

och bredt ordade om Tungeh slora tiUgifvenhet för

konungahuset i allmänhet och serdeles för prins Karl

Gustaf, till hvars fördel han inför drottningen vid hvarje

tillfällf talat, och för hvars antagande till tronföl-

jare han nitiskt arbetat. Hon anbefallte derföre Tun-

gel till det bästa, försäkrande, att prinsen skulle i ho-

nom finna en ganska trogen och oförtruten tjenare.

NILS PERSSON SKUNK
,

Stockholms stadsskrifvare och författare af den ansökan,

genom hvilken ofrälsestånden vid 1650 års riksdag be-

gärde kronogodsens indragning , blef i och för denna

bin åtgerd hos högadeln ganska förhatlig. Man önska-

de gerna alt, så vidt möjligt var, aflägsna en så farlig

man. Sex veckor efter Messeniska rättegångens slut blef

han derföre af Kristina skild från stadsskrifvaresysslan och

i dess ställe utnämnd till assessor i Abo holrätl. tiUiink

undanbad sig flyttningen, men Kristina tycktes obevek-

lig. Inemot tiden för tronafsägelsen log hon likväl

Skunk omigen lill nåder och utnämnde honom till as-

sessor i kammarkollegium, på det han enligt önskan

måtte fa stanna i Stockholm; men Axel Oxenstjerna

lagade så, alt fullmagten aldrig blef utfärdad. Ar 1654
uppdrogs åt Skunk någon slags inseende öfver hofhållnin-

gen;men äfven denna syssla kom han aldrig att tillträda;

ehuru Kristina nu mera var honom ganska gynnsam,

bar hans dotter till dopet och anbefallde honom sjelf

hos Karl Gustaf till det bästa. Sedan denne tilUrädt

regeringen, utnämndes Skunk lill assessor i svea hof-

rätt, till revisionssekreterare, till häradshöfding i Upp-
land, och till adelig värdighet med en gård i förlä-
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ning. Den efter Karl Guslaf kommande förmyndare-

styrelsen flyttade honom som landtdomare till Blekin-

gen. Man spårar deri oviljan från 1650 års riksdag.

NELS NILSSON SILENIUS
,

Skunks medbroder i sysslan, medarbetare vid riksdagen

och med medanklagad i Messeniska rättegången, blef

genast efter sistnämnde uppträde af Kristina afsatt från

borgmästaresysslan. Stockholms borgerskap ingick med
en böneskrift om hans återställande, hvilken likväl af-

slogs. Men sedermera blef äfven Silehius af Karl Gu-
staf utnämnd till assessor i svea hofrätt, hvarefter han

ej vidare finnes omtalad.

JOHAN HOLM, adlad lejoncrona,

son af en ryttare från Uppland, blef först en bland

Kristinas hofskräddare och sedan hennes kammartje-

nare. I dessa egenskaper vann han mycket förtroen-

de, så att man slutligen uppdrog honom att resa till

Paris och der inköpa en hop till kröningen nödiga

drägter. På denna färd lärer Johan Holm hafva griind-

lagj^t sin stora förmögenhet, hvilken genom hans egen

omtanka och Kristinas gåfvor och öfverseende växte till

betydlig böjd. Han köpte och bebyggde en vacker

landtegendom utanför Stockholm; och kunde ändå mån-
gen gång lemna drottningen betydliga summor till låns.

Detta sednare jemnte ett försigtigt och klokt uppfö-
rande gjorde honom oumbärlig. Han upphöjdes till

förste kammartjenare och klädmästare; ytterligare 1652
till drottningens enskilde kammarräntmästare 5 1653 till

hofintendent och adligt stånd. Före detta skräddaren

antog som riddersman namnet Lejoncrona. Sköldea

svarade deremot och prålade med lejon och kronor,
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likasom till trots och spe tagna ur Sveas och Götas

förenade vapensköld.

Utom ofvannämnde egennytliga, men tyvärr gan-

ska vanliga begagnande af Kristinas slösande frikostig-

het och misshiishälluiug, hade man i sjelfva verket in-

genting ondt att förebiå Lejoncrona. Likväl blef han

ett mål för alhnän och häftig ovilja hos bäde fordna

och nya jemnlikar. Adeln i synnerhet sag högst o-

gerna i sina leder och sällskap den förre skräddaren

;

och utlänningarna gjorde hela förhidlandet till ämne för

gäckeri. Man gissar, att det var just för att trotsa

dessa tänkesätt, som Kristina gaf Lejoncrona de lysan-

de sinnebilderna i både vapen och namn.

Med anledning af dessa omständigheter föreföll ett

uppträde, som visar tidens och personernas tänkesätt.

Som hofintendent skulle Lejoncrona tjenstgöra tillsam-

mans med de högättade ynglingar, hvilka vanligtvis som
hofjunkare och kammarherrar uppvaktade drottningen.

Dessa ädlingars stolthet kunde ej fördraga ett sådant

kamratskap. Dåvarande kammarherren, sedan blifvande

riksjägmästaren, friherre Klas Baner, son af den be-

kanta Per Baner, vände sig rakt till drottningen samt

begärde i underdånighet, alt Lejoncrona måtte hlifva

skild från liofvel ; emedan många funne sig af hans

kamratskap mycket besvärade. Kristina blef uppbragt

och befallte Baner hålla inne med sådant tal. Lejon-

crona vore en lika braf man, som någon annan. Ba-

ner invände: hans bravur och adelsmannamod får mun
snart tillfälle alt mäta, derest han icke lemnar hof-

Ijensten. Men jag beder i djupaste underdånighet eders

majestät betänka högstsalig konungens efterdömen,

under hvilken en sådan karl som Lejoncrona aldrig

fått svänga sig upp till så höga äreställen. Det vore

också honom sjelf fördelaktigare att stanna qvar i sin

verkstad, än alt i slottels salar sprätta som en miss-

lyckad hofman. I allmänhetens ögon blifver också

eders majestäts hof nedsatt ^enom intagandet af en

sådan menniska. Kristina iråj^ade: men ni har ju in-
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genling ondl all förebrå honom? Bauér svarade: nå-
digaslc droUning! eders majcsläl vill hafva oss belästa

och bclefvadc ; och våra föräldrar hafva i följe der-

af, hvar efler sin lägenhet, påkostat oss uppfostran
och resor till främmande hof. Vi bedje derföre att

fä behålla ofläckad den heder, som är oss medfödd.

Denna heder förringas ej af alt sitta till bords med
en ärlig bonde eller simpel soldal. Men enhvar pekar

finger åt mig, om jag går kamrat med en fodralise-

rad skräddaresax ; den karlen må vara påklädd huru
som häldsl. Sådana ära min lids seder, och jag
skämmes ej för dem. Efter mot ocli med beslöt drott-

ningen gifva Lejoncrona tjenstledighet; livillien ocksä

allt framgent fortfor, äfven under hela Karl Gustafs

regering.

Om Lejoncrona genom Krislinas frikostighet sam-
lade mycket penningar, sä visste hon dock att pä an-

nat sätt tHga en del deraf igen. Det var med honom,
som med Salvius ; han fick tämligen dyrt betala sin

nåd. Ofta måste han i diollniugens penningenöd lem-
na förskolter. Dä hon tvä dagar före afsägelseu be-

gåfvade unga Dohna, var det Lejoncrona, som deriill

måste ur sin pung läua medlen. Alt älerfå dessa var

och blef vanskligt. Omkring är 1662 hade Lejon-
crona äimii en tioårig obetald fordran, belöpande si"

till 07,103 daler silfvermjnt, och dessulum en .tniian

på 45,656 riksdaler; allt förskotler till drottningens

kläder, nöjen och andra ulgifter. Man linnej-, all han
haft en del af hennes juveler i pant. Om och hur
betalningen skedde, är okändt.
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ANDRA KAPITLET.

KRISTINAS SAMTIDA VETTENSKAPSMÄN.

Vid sitt uppstigande på Irouen fann Kristiua en

slörre mängd lärda eller åtminstone kunniga svenskar

än någonsin förut kunnat uppräknas ; bland de äldre

sifitsmännerna, en Axel Oxenstjerna, Per Brahe, G)'!-

lenhjelm, Salvius ; och bland de yngre Erik och Johan
Oxenstjerna, Magnus Gabriel De la Gardie, Skjtlarna,

Sheriug Rosenhane, Björnklo, Ehrensten ni. fl.- bland

prest€rna, dä varande eller sedermera blifvande bisko-

))fiina Rudbeck, Johannes Matthiaj, Paulinus, Lenaius,

leiserus, Baazius, Emporagrius, Gezelius; dessutom de

egentliga vettenskapsmännen Messenius, Bureus och We-
xionius Gyllenstolpe m. 11. Under Kristinas tid upp-
trädde ocks:°i de begge ryktbara dalkarlarna, Stjernhjelm

och Sljeruhöök* Krislina kallade dem sina båda Dal-
sijernor. Den närmare framställningen af flera bland

dessa herrar uppskjuta vi till kommande berättelser.

Bland de öfriga märkas följande.

LAURENTIUS PAULIN'US GOTHUS,

son af en förmögen smed och borgmästare uti Söder-

köping, utmärkte sig redan som barn genom lätt fatt-

ning, rena seder och mildt sinnelag. Vid in- och ut-

ländska läroverk förskaflade han sig ovanliga kunskaper

och antogs till professor i Uppsala, der han uträttade myc-

ket för ungdomens undervisning och blef år 1600 pro-

ujotor vid den första niagister-piomolion i Sverge. Re-
dan Karl den nionde utnämnde honom till biskop i

Westeräsj men i och med detsamma uppkom dem e-
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mellan något missförstånd, så att konungen tog sin kal-

lelse tillbaka, och Paulinus måste till och med vika

undan till landet. Snart derefter visade sig en ovan-

ligt stor komet. Karl den nionde blef orolig och frå-

gade om dess betydelse tlera lärda, men förgäfves ; tills

ändleligen Paulinus, som var stark iifven i stjernkun-

skapen, skingrade genom en utgifven afhandling konun-

gens farhågor. jNu kom han åter i nåd och lick an-

bud af Abo biskopsstol, hvilken han likväl sig undan-

bad. Sedan förordnades han till biskop i Skara, men
flyttades inom året till Strengnäs för alt vara konun-
gen närmare. Här stannade han frän lfi09 till 1637,
då han, med förbigående af Johannes Rudbeckiiis', blef

nämnd till erI<ebiskop.

Paulinus var af ett mildt sinnelag, likväl i san-

ningens försvarande oiörskräckt, samt i ämbetet out-

tröttlig. Han arbetade mycket och med framgång för

utbredandet af gudsfruktan, ordning och kunskaper.

Det var under hans ledning, som det nya gymnasiet i

Strengnäs blef inrJittadt. Här nedlade han ovanligt

mycken möda ; författade sjelf flere af de läroböcker,

som användes, och lät också sjelf utgifva dem frän ett

eget för sådant ändamål anskaUadt tryckeri. Hans ni-

tiska och lyckliga vård om detta läroverk var länge och

allmänt bekant; ehuru hans rykte öfverträflades af gran-

nen, biskop Eudbeckius med jernviljan.

Lika nitiskt arbetade Paulinus för presternas bild-

ning ocli till församlingens bästa. Han författade mån-
ga psalmer, af hvilka flere voro upptagna i 1695 års psalm-

bok, och tvänne nemligen N:o 233 och 454, ehuru myc-
ket omarbetade, i den närvarande. Som erkebiskop utgaf

han en kyrkolag lör hela riket och höll ännu i sitt

åttionde år visitalioner högt upp emot Lappmarken.
Utom de anförda sammanskref han också en hop

andra böcker, däribland ett större sammandrag af fä-

derneslandets historia. Uti delta verk yttrade han sig

gillande om det föreslagna Consisloiium Generale. Ar-
betet kom ut 1636 just vid samma tid, som mellan



44

Piudbeckius och legeringen fördes den redan omtalade

häftiga striden ^). Trohgen har denna Paidini skrift bi-

dragit dertill, att han vid samma tillfälle blef med Rud-
beckii förbigående utnämnd lill erkebiskop.

Uti filosofien var Paulinus en stark anhängare af

Rami satser, och den, jom jemnle Joban Skytte i det

längsta uppehöll dem vid högskolan. Afven i statslä-

ran skref han åtskilligt och det till en del i folkväldets

anda. Uti hans Hustafla, ulgifven under Gustaf A-
dolfs regering, förekommer i kapitlet. Om tyranners

afsällning följande lära. Rådd o^h sländerna måste

först med allvarsamma och uppriktiga föreställningar

söka afstyra allt, som siräfvar mot Guds ord, rcgen-

tcns 'd och rikels lag; ty bättre är öppet bestraffa

än bära hemligt hal. Men^ om förmaningar ej hjel-

pa, då måga rådet och ständerna, på sätt dem bäst

synes, befria sig från tyrannen; ly intet folk har gif-

vit sin konung svärdet i hand, pä det han må sak-

löst och när som häldst hugga till. Tyranners afsäll-

ning är också enlig med Guds ord; med begreppet af
kontrakt mellan öfverhet och undersålare ; med rättig-

heternas ömsesidiga likformighet ; med grunden för n-
genlens tillsättning o. s. v. För hvarie af dessa punkt-

ter voro en mängd bibelspråk som bevis anförda. O-
iiktadt sådana läror fortfor dock Paulinus att stå i gan-

ska hög nåd hos både Gustaf Adolf och Axel Oxen-
stjerna, och det var denne sednare, som framdrog den
sjuttioåriga mannen till erkebiskopsstolen.

I Uppsala möttes han med någon ovilja , dels

af deu förbigångne Fiudbeckii vänner , dels af ari-

stoteliska filosoflens anhängare. Men spänningen lade sig

snart och den gamle mannens sista år förflöto i lugn.

Barnen adlades. Sinnebilderna i vapenskölden likasom

namnet Oliwecrantz eriiira om stamfadrens jiiilda och

iVedsälskande sinnelag.

'; Se 8:de delen pag. 16(i.
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I.ENÄiUS.

Johannes Canuti Lenaeus blef Panlini efterträdare

på erkebiskopsstolen, likasom han var dess hke i ar-

betsainhet och nit för församlingens bästa. Redan som

professor utmärkte han sig genom ovanhg lärdom och

flit samt utgaf tjugufyra serskilda skrifter; deribland en

Logica, som blef i läroverken antagen och länge bibe-

hållen, och genom hvilken aristotelska lUosolien äter

till en tid gjorde sig gällande; ty Lenaeus var en af

dess ifrigaste försvarare.

Lenffius omtalades redan 163G såsom passande till

erkebiskop; men rikskansleren afböjde det, emedan

Lentcus deltagit i Rudbeckii motstånd mot regeringen.

Efter Paulini död blef han dock af Oxeustjerna sjelf

föreslagen; ty, sade denne, Lenceus har, sedan förra

tider, något heqvämat sig ^).

Afven denne erkebiskop uppträdde som författare

i statsläran och yttrade der ungefär samma tänkesätt

som Paulinus; men mötte icke samma öfverseende utan

höll på &tt få sin bok indragen. Orsaken var troligen

den, att Lenajus sjelf hade ett stelare och kanske oro-

ligare lynne. Han höll Piudbeckii parti mot både

regeringen och mot erkebiskop Paulinus, så att han hade

derföre blifvit allvarligen skrapad
-J.

Det var äfven han,

som vid riksdagen 1650, i egenskap al erkebiskop,

understödde den till Kristina framiemnade ofrälseståndets

bekanta skrifvelse om kronogodsens återindragning.

MIKAEr. WEvroNius,

adlad Gyldenslolpe och stamfader för denna slägt, var

son af en fattig prest i Pjelteryd socken i Wexiö stift,

och sonson af en bonde i Ångermanland. Tidigt ut-

') Rådsprot. d. l4 Mars 1637.
-} Riksarh. Acta Salviana, T. IV. Tungel till Salvius d.

29 Jtili 1637.
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märkte han sig for goda egcnskappr och blef derfdre

af Gjllenlijehn och Axel Oxenstjenia undersludd och

framdragen. Efter utrikes resor och nägon tjenstgöring

blef han, när Abo högskohi öppnades, utnämnd till

förste professor i dervarande filosofiska fakultet och

sedan i den juridiska. Pä dessa platser gjorde han
stor nj^tta; ty med sina utmärkt hckliga undervisnings-

gåfvor iifvade han ungdomens håg för kunskaper och

bildning och anses halva derigenom ganska mjcket
bidragit till upplysningens spridande inom Finnland.

Gvldenstolpe var pa sin tid en af de niångkunni-

gasle män inom fäderneslandet och omtalades under

benämningen af den ogement lärde IJexionius. Skarp-

sinnigheten ansågs likväl icke fullt ut svara emot lär-

domen. Arbetsamheten deremot var ovanlig. Den vi-

sade sig icke blott i träget uppfyllande af ämbetsplig-

terna, utan äfven vid förfatlarebordet. Gyldenstolpe

har nemligen utgifvit en mängd skrifter i historia, stats-

och rättslära. 1 dessa sednare hänseenden ansågs han

luta till aristokratiska åsigten. Denna hade vid

ifrågavarande tid märkvärdigt nog sina bästa föresprå-

kare just vid Abo högskola, hvilken sjelf var en in-

rättning af den aristokratiska förmyndarestyrelsen.

Under riksdagen 1650 kom Gyldenstolpe till

Stockholm för att ä högskolans* vägnar lyckönska Kri-

stina vid dess kröning. Han lärer då hafva deltagit

uti presterskapets enskilda öfverläggningar; men blef så

misstänkt för att sqvallra ur skolan, att nian till och

med talte om att utesluta honom ur ståndet. Det var

under denna riksdag och något sednare, som han belö-

nades först med flere finska hemman, och sedermera

med adlig värdighet. Namnet Gyldenstolpe lärer vara

sammansatt af moderns och mormoderns adeliga namn:
den förra helte Gyllengrip , den sednare Stolpe.

JOHAN BUREUS,

bördig från Ångermanland, var en fattig men arbetsam

yngling, hvilken för sina många förtjenster slutligen blef
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riksantiqvaiie. Afven han ansågs vara en ovanligt mång-
kunnig inan, och nli nnstan alla vellenskaper den mest

bevandrade pi sin tid. Hans anseende var däförtiden sa

stort, alt Karl den nionde lat honom jemnte och under

Johan Skvtte dellaga i Gustal Adolfs undervisning.

Johan Burens liar (lere förtjenster af fäderneslan-

det. Han var den förste, som började att på velien-

skapligt sätt bearbeta modersmålet, dels i språklära,

dels i ordbok. Han var också den förste, som bör-

jade undersöka och förklara våra gamla runeskrifter

och dcrigenom sprida denna kunskap till en större all-

mänhet. Så väl härigenom, som genom sin värd om
svenska ålderdomsmärken var han också den , som
grundlade det snart härefter uppblomstrande fosterländska

nitet för djlika ämnen. När Burens började sina arbe-

ten, funnos endast några fa stundspersoner, som kände

runornas betydelse, och det var af dalkarlsbönder, som

Bureus första gången, 1594, inhämtade denna kunskap.

Ole Worm, en samtida, och för sin lärdom myc-
ket ansedd herre i Danmark, påstod att runkonslen ur-

sprungligen härstammade från sistnämnde land, och att

Worm sjelf varit den, som i sednare tiiler ånyo fästat

på densamma allinänhclens uppmärksamhet. Häremot

uppstod Bureus och sökte med mycken ifver att åt

sitt fädernesland och åt sig sjelf försvara äran af dessa

båda förhållanden.

Bureus var ganska begifven på sljerntyderi och de

österländska folkens kabbalistiska grubblerier. Uti nä-

stan alla hans arbeten finnas dylika ämnen inblandade,

och det så, att böckernas vettenskapliga värde led deraf.

Dessa besynnerligheter ökades med åren och liafva myc-

ket nedsatt hans anseende. Efterverlden har vanligtvis

glömt det nyttiga, han uträttat, för att skratta åt de

grillfängerier, hvaråt han på ålderdomen öl\erlemnade

sig. I synnerhet har man ofta upprepat löljande sä-

gen. I Uppsala lefde vid denna tid en apotekare

vid namn Wolimhaus , hvilken också ^mycket idkade
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kat, det verldens slut och yttersta dom skulle med fiir-

sta inträfla, hvarföre han manade Uppsalaboarna till

allvarlig anger och bättring. Han till och med utsatte

tiden lör nämnde händelse och pTistod, att den skulle

ovillkorligen inträffa på hösten samma ar. Apotekaren

var äfven å sin sida öfvertjgad om yttersta domens
annalkande ; men påstod, att Bureus missräknat sig,

och att rätta tiden vore nastföljande var. Tvisten blef

så häftig, att båda de lärda spåmännerna slogo vad om
sina i Uppsala varande gårdar. Hösten kom, men in-

gen yttersta dom. Wolimhaus fordrade i triumf att

genast bekomma Burei gård. Den sednare blef i bör-

jan nedslagen ; men hittade snart på det rådet att be-

gära uppskof till nästa vår, så att man kunde få se,

huruvida apotekarens spådom sloge bättre in, ty kan-

hända hade också denna förlorat sitt påstående. Vå-
ren kom och gick i vanlig ordning. De båda lärda

herrarna fingo behålla hvar sin gärd, men tillika hvar

sin andel af hela Sverges då varande och sedermera

allt framgent fortfarande åtlöje.

En annan sägen förtäljer, att Bureus, förvissad om
yttersta domens ankomst år 1647, skänkte all sin e-

gendom ät de fattiga 5 så att han, när verlden fortfor

äga bestånd, måste, sjelf utfattig, anropa Kristinas fri-

kostighet för sina återstående dagar. — Han dog 1652
i en ålder af 84 är.

Utom dessa lärda infödingar funnes äfven några

främlingar, hvilka af föregående styrelser blifvit inkal-

lade. De förnämsta deribland voro följande:

JOHAN LOCCEKIUS

från Holstein, var redan af Gustaf Adolf antagen till

professor i Uppsala. Genom en mängd arbeten utvid-

gade han begreppen uti stats- och rättsläran, samt för'

fattade en Svea rikes historia, hvilken på sin tid vann
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mycket bifall, så att han sjelf hlef af Kristina utnämnd

till rikshistoriograf.

JOHAN FREINSHEMIUS,

1642 in"kallad till skytteanska professorsstolen i Upp-
salfi, och på latinska språket den genom snille ocb smak o-

jemuförligt utmärktaste talaren i Sverge på sin tid och på
länge. Kristina fann mycket nöje uti hans samtal och

skrifter, och år 1G47 höll han på hennes födelsedag

och till hennes ära ett tal, som utmärkte sig genom
lärdom, snille och beundran. Drottningen blef deraf

så hänryckt, att hon jemnte en gåfva af 500 dukater

kallade honom till Stockholm som hennes bokvårdare

med fritt underhåll och tvåtusen riksdaler i lön ; hvar-

forutan hon åt hans födelsestad Ulm (andra säga Worras)

efterskänkte större delen af dess anpart uti tyska er-

sältningspenningarna. Hela summan utgjorde för Ulm
120,000 och för Worms 36,840 gulden. Till ofvannämn-
de drottningens ynnest bidrog måhända också den omstän-

digheten, att Freinshemius är 1645 medelst ett snillrikt

tal försvarade den just då af Kristina påskyndade Bröm-
sebrofreden, hvilken eljest af mänga ansågs förhastad.

Oaktadt dessa nådebevisningar kunde Freinshemius

icke i längden uthärda med svenska vintrarna, hvarföre

han återvände till sitt fosterland, icke utanKristinas saknad.

Hon öfverhopade honom dock med välgerningar, deribland

också tillåtelsen att få behålla hela sin lön somårsunderhäll.

Till Freinshemii efterträdare i Uppsala utnämndes
af Skyttarna den redan förut inkorane Strassburgaren JoÄan
Scheffer, hvilken genom lärdom och snillegåfvor .vann drott-

ningens ynnest samt verkade mycket till ungdomens förkof-

ran. Han var en i allo aktningsvärd man och fastade sig vid

det nya fäderneslandet genom att antaga dess seder och
arbeta till befrämjande af dess bildning och utredande af

dess häfder ; i hvilka båda hänseenden han förvärfvade sig

stora förtjenster. Han ansågs vara af samma slägt som
den Scheffer, hvilken deltog i boktryckerikonstens upp-

Fryxdls JBer. X. 3
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finmiude, och han ar sjclf stamfader fiir svenska friherrhga

ätten af samma namn,

HUGO GROTIUS,

den i alla tider ryktbare författaren, var född i Hol-

land år 1683 och således årsbarn med Axel Oxen-

stjerna. Han härstammade, från en der i landet öfver

400 år känd och mycket ansedd slägt. Holländska

ättnamnet var tle Qrool, d. v. s. den store; hvaraf

Qrolius är en efter tidens bruk verkställd laliaisering.

Hugo Grotius utmärkte sig genom tidiga och högst o-

vanliga snillegåfvor. Redan vid nio år skref han vers;

vid femton år följde han en beskickning till Paris och

\äckte genom snille och lärdom konung Henrik den

fjerdes uppmärksamhet. Vid sjutton år uppträdde han

som sakförare. Minnet var så starkt, att han efter

mönstringen af ett regemente kuade uppräkna soldater-

nas namn. Han hade också ovanlig kännedom af alla

ämnen, serdeles af teologi, historia, rättslära och vitter-

het; dertill en högst sällsynt förmåga att med behag

och redighet uttrycka sina tankar, vare sig på latin,

fransyska eller holländska; samt slutligen en outtröttlig

arbetsamhet, rena seder och ett sinne öppet för allt

ädelt och godt. Med dessa egenskaper steg han fort

och högt och blef redan tidigt begagnad i sitt fäder-

neslands vigtigaste angelägenheter.

Holländska fristaten hade länge varit delad i tvän-

ne partier, det Oraniska och det republikanska; det

förra anfördt af prins Moritz af Oranien, och det sed-

Dare af storpensionären Oiden Barneveld ;
båda utmärk-

ta och af sitt fädernesland högt förtjenta män. Den
förre åsyftade att genom krigsära och folkgunst vinna

enväldig eller åtminstone ökad magt; den sednare alt

bibehålla republikanska statsförfattningen. Till denna

länge underhållna spänning kom ett nytt oenighets-

frö. Reformerta trosbekännelsen, som var antagen i

Holland, lärde, alt Gud af evighet förutbestämt, hvilka

nieaoiskor skulle blifva saliga eller osaliga, och att Gud
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genom sin allmagt och omedelbara inverkan leder de för-

ra, de utvalda, till himmelriket, och de sednare, de

förkastade, till förderfvet. Denna lära kallades nåda-

valet. Mot densamma uppreste sig en prest, vid namn
Arminius, hvilken pTistod, all ell sådant nådaval, en

sådan förutbeslämmelse vore orimlig och med Guds
rältvisa ingalunda öfverensstämmande. Belöning eller

slraff kunde icke med skäl ådömmas menniskorna, så

framl de ej hade frihet uti sina gerningar. Endast i

detta sednare fall kunde de med billighet vara under-

kastade ansvar o. s. \. Mänga lyssnade härtill; men
du uppstod mot honom professor Gomarus och för-

svarade den gamla reformerta läran. Hela befolkningen

tog i tvisten liflig del och splittrades uti Arrainianer

och Gomarisler. Många prester tilläto sig att från pre-

dikstolarna framställa raotståndarnes läror i den förhatli-

gaste dager, och dem sjelfva, såsom djefvulens anhän-
gare, de der redan förspillt sin egen och ville förspilla

andras eviga välfärd. A ömse sidor utkomrao en mängd
skrifter, de flesta författade med lågande häftighet.

Häraf uppretades sinnena än mera, serdeles hos den
stora hop, som ej sjelf kunde bedömma saken, utaa

blindt följde sina ledare. På gator, torg och krogar,

ja inom enskilda boningar hördos häftiga trätor om nä-

davalet och förutbestämmclsen. Ju okunnigare, desto

"vildare voro partimännerne; så att trätorna ofta öfver-

gingo till blodiga slagsmål; till och med stundom uti

kyrkorna. Regeringen sökte stilla bullret. Den före-

ställde, att en hvar kunde lelva enligt sin öfvertygelse|;

och den förböd att i predikningar vidröra nämnde punkt
men förgäfves. De, som talade ona fördragsamhet,

blefvo mest hatade och förföljda.

Oiden Barneveld och många af de kunnigare om-
fattade Arminii lära; men den ojemnförligt större ho-
pen, serdeles af lägre folkklasserna, voro ifriga Goma-
rister. Knappt markle den sluge prins Moritz detta

förhållande, förrän också han förklarade sig för Go-
niarist. Han bearbetade och begagnade den för ögon-
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blicket rådande folkstämningen, och lät sina anhängare

utgifva en mängd sinädeskrifter, hvilka med djerfhet

anklagade Oiden Barneveld, såsom den der ville förråda

fäderneslandet och dess trosbekännelse. Folket uppre-

tades och skymfade Barneveld flere gånger och ollent-

ligt. Den 70-åra mannen ville genom afsked draga sig

undan, men hans och frihetens vänner bådo honom
stanna qvar; hans anseende, hans erfarenhet behöfdes

för att mot hertig Moritz rädda republikens frihet.

Barneveld stannade på sin plats och utgaf en mästerlig

försvarsskrift, hvari han äfven sökte ådagalägga, huru
hertig Moritz ville öfverändakasla republikanska författ-

ningen och göra sig till envåldsherre öfvcr alla neder-

ländska staterna. Gomaristerna samt hertigens hemliga

anhängare svarade med fördubblade smädeskrifler. Des-

sa blefvo af den stora allmänheten trodda : Barneveld

misstroddes. Stödjande sig på folkmassan, och oak-

tadt sjelfva ständernas motsägelse, lät nu hertig Moritz

fängsla och anklaga Oiden Barneveld och dess anhän-

gare. Till domare sattes flere af den anklagades ovän-

ner och, som man säger, några mutade personer. Han
dömdes till döden och mottog densamma med un-

dergifvenhet och orubbeligt lugn.

Hugo Grotius hade varit en trogen anhängare och

\än af Qlden Barneveld, och blef derföre vid samma
tillfälle häktad, anklagad och dömd till lifstidsfängelse.

Han räddades derifrån af sin maka. Hon förde till

fängrummet en kista, fylld af böcker. När dessa blifvit

uttagna, och kistan skulle bortbäras, bad hon Grotius

gömma sig deri, och visade, det hon uti sidorna borrat flere

hål, på det han icke derinne skulle förqväfvas. Grotius

Ijdde rådet och blef utburen. Hustrun föregaf, att

han var sjuk, stannade derföre i fängelset och låtsade

vara sysselsatt med hans vårdande. När hon ändteligen

med säkerhet trodde honom räddad, visade hon för

väktarna den tomma sängen och berättade förloppet.

Oraniska partiet vredgades. Några ville inspärra henne

sjelf, i stället för den undsluppne Grotius. Men fler-
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talet frikände den beslulsamma qvinnan, och ined myc-
ket beröm begaf hon sig till sin man, hvilken då vi-

stades i Belgien. Derifrån flyttade de till Paris, hvar-

est Grotius blef väl mottagen och erhöll genom Richelieu

ett ärsunJerhäll af 1000 riksdaler. Del i Holland rå-

dande partiet sökte visserligen reta konungen och Ri-

chelieu mot Grotius, men fåfängt; och denne sednare

hämnades genom att äfven nu arbeta för sitt otack-

samma fäderneslands bästa. För öfrigt stannade han

omkring 11 år uti Paris. Det var under denna tid,

som han började genom sina skrifter intaga ett af de

förnämsta rummen bland Europas författare. Han vi-

sade ovanlig" grundlighet både som teolog och språkfor-

skare. Som latinsk skald var han en bland de för-

nämsta, som i sednare tider funnits, och alla hans ar-

beten utmärkte sig genem djup lärdom, träffande snille

och ädel syftning. Mest bekant bland dera alla blef

hans bok De Jure belli cl pacis *) ; ett arbete, som ge-

nast väckte allman beundran; och som ännu i dag lig-

ger till grund för sin veltenskap. Genom detta och
andra sina verk utöfvade Grotius mycket inflytande på
den tid, hvari han lefde.

Slutligen kom han i mindre godt förhållande till

Richelieu. Han hade ål Ludvig den trettonde tillegnat

nyssnännide sin bok; några hafva trott, att Richelieu

önskat, det Grotius skulle vid samma tillfälle också

hafva nämnt honom. Dessutom säges, att Grotius öp-
pet angripit och tadlat en af de personer, hvilka enligt

Pilchelieus önskan dömde Cinq Mars och de Thou till dö-

den. Allt nog, år 1631 blef underhållet indraget och Gro-
tius befann sig med maka och barn utan tak och ulan bröd.

Under denna tid hade hertig Moritz af Oraniea
aflidit, och hans mildare broder, hertig Fredrik, ägde

för närvarande betydligt inflytande inom Holland. Gro-
tius återvände till sitt fädernesland. Hertigen mottog

honom vänligt; men ännu fortfor partihatet^ och Gro-

*) Om allmcmna folkrällcn i krig och i fred.
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iii och Oiden Barnevelcis gamla ovänner började röra sig,

så att den förre måste nu för andra gången gå i lands-

flykt. Han begaf sig då till Hamburg, utan ämbete,

utan sysselsättning, utan förmögenhet.

Vi hafva förut berättat, huru stort värde Gustaf

Adolf satte på Grotii ofvannämnde arbete och huru han
beständigt medförde detsamma till läsning och omläs-

ning. När författarens sistnämnde missöden blefvo kän-

da, föll konungen genast på den tanken att till Sver-

ges tjenst inbjuda en så utmärkt person och att använda

honom som sändebud i Paris. Grotius borde känna

alla dervarande förhållanden, och för trohet mot Sverge

ansvarade icke blott hans redliga sinnelag utan äfven

hans ovilja mot Richelieu. Detta förslag understöddes

af Axel Oxenstjerna, hvilken också var en ifrig beun-

drare af Grotius. Konungens död uppsköt emellertid

verkställigheten ; men så snart förmyndarestyrelsen hun-

nit stadgas, gjorde Oxenstjerna åt Grotius det nämn-
de anbudet. Undertiden hade Polen, Danwemark och

Spanien hvar för sig öppnat underhandlingar för att

draga Grotius i sin tjenst; han valde Sverges, och blef

utnämnd till sändebud i Paris. Richelieu såg ogerna

i denna egenskapen man, med hvilken han stod i mindre

godt förhållande; hvarförutan del också lycktes påko-

stande att med värdighet affrämmande minister behandla en

person, hvilken nyss varit en fattig, med nådebröd under-

hållen skriftställare. Kardinalen gjorde derföre allehan-

•da invändningar; och ville bland annat icke erkänna

fullmagten, emedan den var utfärdad af Axel Oxen-
stjerna ensam, och ej af hela regeringen. Men Grotius

visade , all Oxenstjerna hade dertill laglig rättighet.

Richelieu företog sig då, att hemma i sin boning icke

lemna Grotius de hedersbevisningar, som dennes äm-
bete fordrade. Då beslöt Grotius att icke gå dit, utan un-

derhandla skriftligen eller genom ombud. En annan af

de fransyska ämbetsmännen anvisade Grotius en alltför

åg plats; men denne lät sig ej försmå, utan steg sjelf

rara och intog sitt rätta rum. Richelieu sökte också
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öfvcilala (Ixenstjerna till Grolii återkallande, och han
understöddes deri af den sednares gamla ovSnner i

Holland; men fåfängt. Så stannade Grotius åter igen

hela elfva är i Paris; under hvilken lid han hade att

sköta de ofta ganska kinkiga, alltid mycket vidlyftiga

underhandlingarna mellan Sverge och Frankrike ; och

han skötte dem med så n)ycket både förstånd och red-

lighet, att Oxenstjerna var med hans åtgerder ganska

belåten och Richelieu sjelf fattade slutligen mot honom
bättre tankar, sökte förlikning och skyllde det förra

missförståndet på en af sina gunstlingar, den bekanta

pater Josef.

Under denna tid fortsatte Hugo Grotius, jemute

ämbetsgöromålen, sina lärda forskningar. Han såg dag-

ligen det stora och förfärliga elände, som genom läro-

tvisterna utbreddes öfver verlden. Hans menniskoäl-

skande hjerta upprördes härvid. Han tjckte olikheter-

na mellan de kristna bekännelserna vara af så liten vigt,

att de kunde antingen sammanjemnkas eller åtminstone

fördragas, och han utgaf flere skrifter med denna syft-

ning; alla fulla af lärdom, skarpsinnighet och varm
menniskokäilek. Men endast få voro de, som rätt upp-
fattade bans bemödande. Hos de flesta, och det af

alla partier, blef han illa anskrifven, förtalad, utropad

som Gudsförnekare o. s. v. Grotius bar dessa smä-

delser med undergifvenhet och fortfor alt träget ar-

beta på ofvannämnde mål, af hvilket han väntade så

ibycket godt för menniskoslägtet.

Ar 1644 blef till Grotii biträde vid beskickningen

förordnad Cerisantes, en skotte, som genom qvickhet,

vackert utseende, någon lärdom och lätthet att författa

verser svängt sig i Stockholm och vunnit Kristinas upp-
märksamhet; men som tillika befanns slösaktig, oordent-
lig samt ytterligt egenkär. Man undrade derför på va-

let, och tidens partiskrifter anförde om orsaken skilda

uppgifter. Några sade, det drottningen ville på detta

sätt uttrötta och aflägsna Grotius, såsom varande nära

anhängare af Oxenstjerna
j andra, alt Oxenstjerna med
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flit försuinmade Grotius, när Iiaii ej längre kunde med
honom förarga den du redan allidne Piicheheu. Bada

uppgifterna äro troligen osanna, och rätta orsaken tyc-

kes hafva varit, alt Cerisantes vetat ställa sig in hos

både Krislina och Oxenstjerna. Ja, man iinner, att

Grotius sjeif någon tid förut anbefallt honom till det

bästa. Uti Paris kom han snart i ett obehagligt förhål-

lande till denna sin förra gynnare. Dels af sådan or-

sak, dels förmodligen af ålder, trötthet och längtan ef-

ter lugn begärde och erhöll Grotius tjeustledigliet samt

begaf sig till Sverge. Cerisantes stannade ej länge på
sin plats. Inom två är lemnade han den, drottniugen

ovetande, samt antog katolska läran och Frankrikes

tjenst.

Vid ankorasten till Stockholm blef Grotius ganska väl

emottagen, dock ej i forhållande till sitt stora rjkte, ej

heller till den ifver, hvarmed Kristina vanligen omfat-

tade lärda män. Hans vän och gynnare , Axel Oxen-
stjerna, var också för tillfället borta och vid fredsun-

derhandlingarna i Brömsebro. En sägen, troligen ogrun-

dad, påstod, att svenska högadeln, som fruktade alt

skymmas af Grolii utmärkta egenskaper, sjelf visat och
förmått drottningen visa mindre bevågenhet, än Grotius

med skäl kunnat väuta. Vid ett företräde har också

något missförstånd af ord och uttryck ägt rum. Detta

allt kan ej närmare utredas; men det säkra är, att

Grotius efter någon tids vistande i Stockholm redan

samma år begärde afsked ur Sverges tjenst för alt

kunna tillbringa sin ålderdom uti varmare länder. Kri-

stina yttrade visserligen den önskan att få behålla eu

så utmärkt man ; men Grotius skyllde på ålder, sjuk-

lighet och det kalla luftstrecket. Vid afskedet erhöll

han sina inneståeude fordringar och dessutom i gäfvor

4000 riksdaler reda penningar samt ett smycke och en

guldkedja, värderade, det förra till 600 riksdaler, det

sednare till 6C0 kronor ^), och slutligeu ärligt under-

') Riksark, Rådsprot d. D Juli 1(345.
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hallsbref pH 2000 riksdaler. Under återresan till Tysk-
land blef han af svåra stormar länge förföljd. Slutli-

gen, hunnen till hamnen i Rostock, var han af trötthet

och sjukdom så angripen, att han inom några dagar

afled efter en sannt kristelig dödsberedelse.

Fienderna tystnade icke ens vid den store man-
nens graf. Flere öfverdrifna nitälskare från så väl påf-

viska som protestantiska sidan öfverhöljde honom med
smädeliga beskyllningar och påslodo bland amiat, det

han aflidit som en Gudsföruekare. Efterverlden kän-
ner numera knappast nidskrifterna och deras författares

namn ; men fortfar deremot att vörda Grotius såsom
en bland de lärdaste, de snillrikaste, de mest ädelsin-

nadc rnenniskor, som uppträdt på Europas skådeplats.

Om Krislina någon tid misskäiit Grotii värde, så

godtgjorde hon snart detta fel och yttrade allt seder-

mera stor högaktning för hans person och beundran
för hans skrifter, samt inköpte och lät föra till Stock-

holm hela hans efterlemnadc boksamling. Ensamt för

en hans handskrift om Göternas historia betalade hon
åt enkan 3000 riksdaler.

Grotius var född holländare; men ingick seder-

mera i Frankrikes tjenst. Han blef dock förskjuten bå-

de af sitt medfödda och af sitt antagna fädernesland.

Det var Sverge, som bäst uppskattade hans stora e-

genskaper. Det var i Sverges tjenst, som han efter

eget val tillbragte den vigtigaste och längsta delen af

sitt ämbetsmannalif ; och vid dess slut var det Sverge,

som med konungslig frikostighet belönade hans förtjen-

ster. Sverge kan också derföre med skäl räkna ho-
nom bland de sina och teckna äfven hans lysande namn
bland de många, som vid denna tid spridde sin glans

öfver fäderneslandet. Afven för denna ära har det att

tacka Gustaf Adolf och Axel Oxenstjerna.

Vi hafva uppiäknat de förnämsta lärda, som le-

dan vid Kristinas tillträde till styrelsen förefunnos i

Sverges tjenst; och vi skola nu uppräkna de rykf^

baraste bland dem, som hon sjelf inkallat.



JOHAN HENRIK BOECLERUS,'

en för lärdom och snille rjktbar man, inkallades 1649
från Strassburg och utnämndes till professor i Uppsala,

der han på drottningens befallning erhöll plats öfver

alla professorer, som ej längre än tolf år innehafl sin

tjenst. Denne man har skrifvit en historia om kriget

mellan Sverge och Danmark 1644 och 1645; men sä-

gcs för öfrigt hafva varit öfvermodig och trätgirig.

Med sina ämbetsbröder lefde han i obehagligt förhål-

lande, och det påstås, att han mot den hederlige

Freinshemius förehaft åtskilliga slämplingar. Mot stu-

denterna var han i öppen fejd. Under föreläsningen

öfver Tacitus tillät han sig en gång följande utlrjck

:

Jag skulle tillägga flere anmärJiningar, om svenskar-

nas blyhufvud kunde begripa dem. En af studenterna,

(man tror, alt det var den sedermera så ryktbare Lind-

sköld), svarade genast och högljudt: Vi begripa gan-

ska väl icke blott allt, hvad du sagt, ntan ock allt

livad du någonsin kan komma att säga oss. Det be-

rättas, att när Boeclerus vid timmans slut lemnade lä-

rosalen, hade uti förstugan samlat sig en hop studen-

ter, hvilka der fasttogo och gåfvo honom en ordentlig

slut. Derpå följde liera andra utbrott, ända derhän,

att man nattetid icke blott kastade stenar ulan älven

sköt kulor genom fönstren af hans sofkammare. Kri-

stina blef högeligen uppbragt och befallte sträng ran-

sakning och bestraffning; men Boeclerus sjelf väntade

från denna lid ej mer någon trygghet och trefnad i

Uppsala utan begärde afsked, och Kristina beviljade

det, ehuru ogerna. Hon begåfvade honom med 4000
riksdaler i handora, en guldkedja af 200 dukaters vär-

de samt ett årsunderhåll af 800 riksdaler; hvarmed

förenades titteln, först af historiograf, sedan af kougl.

råd. Han hade likväl i Sverges tjenst tillbragt endast tvän-

ne år, och omförmälte historia skrefs först sedermera. Af
tacksamhet för de stora och oförtjenta belöningarna var

han också i början Kristina ifrigt tillgifven. Men se-
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dan det lofvade årsunderhållet började uleblifva, antog

han Österrikes Ijeuat och författade åtskilliga mot Sver-

ge fiendlliga skrifter; hland andra en slags vederlägg-

ning mot den bekanta af Oxenstjerna föranstaltade bo-
ken Om statsförfatlningen i värt tyska kejsarcdöinc *).

Till detta arbete användes den kännedora, som han om
svenska ämbetena inhämtat under den tid, arkivet i

Stockholm och Krislinas förtroende stodo honom öppna,

RKNi: DESCARTKS,

eller med latiniseradt namn Renatus Cartesius, anses

för den störste tänkare, Frankrike alstrat, och som grimd-

läggare för hela den sednare Europeiska filosofien

,

hvarjemnte han utmärkte sig för ovanliga insigler i de

matematiska vetlenskaperna. tians rykte var utbredt

öfver hela Europa, och i anledning så väl af denna
lärdom och namnkunnighet, som af Chanuts ofta upp-
repade loford , började Krislina en brefvexling med
den utmärkta mannen. På hennes begäran skref han

några alhandlingar och flyttade slutligen sjelf till Stock-

holm i Oktober 1649. Kristina var nyfiken att fa

närmare känna hans ryktbara lärobyggnad ; men emedan
ingen annan tid var för sådant ändamål ledig, måste

han hvarje morgon klockiin fem, andra säga klockan

fyra, infinna sig på slotlet för att lemna den be-

gärda undervisningen. Cartesius hade förut tillbragt

sin tid uli en skriftställares makliga lugn. Det nya
lefnadssättet och likaså vandringarna under de mörka
och kalla morgnarna, serdeles uti nordens för honom
ovana vinterköld, lade inom kort fransmannen först på
sjuksängen och sedan i grafven, Chanut lät jorda ho-
nom uti Adolf Fredriks kyrka och öfver platsen upp-
sätta en enkel minnesvård af måladt träd. Sexton år

derefter blefvo lemningarna flyttade till Paris. Mea

') Se 7;dc delen pag. 200.
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när kyrkan i sednare lider ombyggdes, lät konung Gu-
staf den tredje i densamma uppföra en ny minnesvärd

öfver den derstädes fordom hvilande forskaren. En
vingad ande med djupt allvar i panna och blick sväf-

var öfver del höljda jordklotet. Med ena handen lyf-

ter han täckelset derifrån, och framhåller med den an-

dra en brinnande fackla att belvsa den förut i mörker

gömda verldsruuden. Arbetet är af Sergel. Sverges

snillrikaste konung och Sverges föista bildhuggare hafva

således tillsammans ärat den mägtiga ande, som på
sin lid var Europas djupsinnigaste tänkare, och hvars

sista dagar spiidde sin glans öfver deras fädernesland.

ISAlv vossius,

bördig frän Holland, var utuiärkt för kunskaper och

skrifter i spräk, historia och filosofi. Om hans öfriga

egenskaper talas ej det bästa. Hans öfverlygelse var

en besynnerlig blandniug af otro och öfvertro. För

kristendomens läror och för hvarje religion i allmän-

het visade han ett förakt, som allmänt ådrog honom
beskyllningen för gudlöshet. Deremot omfattade han

med mycken lältro allehanda besynnerliga och underbara

läror, så att konung Jakob den förste i England en

gäng yttrade: det är en besynnerlig man, denne Vos-

sius; han tror på allting, utom på bibeln. Der-

jemnte beskylldes han för skryt, trätgirighet och en

egennytta^ som för sitt tillfredsställande icke skydde

hvad medel som häldst. Man påstod, det han oädelt

och till egen penningevinst begagnade Kristinas förtro-

ende. Några hafva sökt försvara honom ; men saken

har ett ganska tvetydigt utseende. Alla deremot er-

känna hans stora benägenhet att sysselsätta sig med
lättfärdiga författare och all i egna skrifter gerna in-

blanda dylikt kram.

Denne man kom på Kristinas kallelse 1649 till
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förde sin egen och sin ryktbara faders boksamlingar

och sålde den sednare till drottningen för 20,000 gyl-

len samt med det villkor, att Vossius skulle hafva

tillsynen öfver densamma och derför i ärlig lön åtnjuta

rum och mat på slottet samt 5000 gyllen. Ar 1650
skickades han till Paris att för drottningens räkning

anskaffa sällsyntare böcker. Hår inköpte han Petavii

boksanding för 40,000 livrés, samt ur Mazarins bi-

bliotek åtskilliga arbeten för 10,000 francs. En tro-

värdig person berättar den ända nästan otroliga saken,

att Yossius på samma gång åt drottningen inköpte tvän-

ne handskrifter, den ena en babylonisk krönika, enda

exemplaret som fanns i verlden, den andra en sällsynt

kyrkohistoria, båda tillsammans för 160,000 ecus. Mån-
ga anklaga Vossius att hafva i denna handel förfarit

bedrägligt och egeiinyttigt, eller åtminstone obetänk-

samt; häldst man påslår, att den märkvärdiga kröni-

kan var undeistucken. Men dessa orimliga inköp voro

icke de enda, som Vossius åt Kristina uppgjorde. Vid
hans återkomst till Stockholm blef likväl alltsammans

gilladt och betaldt, och Vossius erhöll den efter Freins-

hemius lediga platsen, som drottningens bokvårdare.

Återigen blef han utskickad för att genomströfva Eng-
land och Spanien till fullständigande af hennes sam-

lingar.

Vid denna tiden hade Salmasius kommit till Sver-

ge, på Vossii inrådan ditkallad af drottningen. Sal-

masii son hade af Vossius lånat en betydlig summa
penningar, hvars återbetalande gick ganska trögt. Vos-
sius påminte också fadren, men förgäfves. Då antog

brefvexlingen en för båda oanständig bitterhet och Vos-
sius ämnade till och med utgifva en bok mot Salma-

sius; men denne sednare slod för tillfället i Kristinas

högsta ynnest, hvarföre hon med häftighet tog hans

parti och afsändc till Vossius ljungande skrifvelser och

talade om hans grofhet att våga angripa en man så-

dan som Salmasius, hvilken han borde vörda, om ej
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för annat, åtminstone för hennes skull. Hon förhöd
Vossius visa sig, förr än han hlifvil försonad med SaU
masius. Vossius var då på vägen till Stockholm för att

urskulda sig; men måste vända om vid Halmstad. Han
sökte nu genom ödmjuka bref blidka Salraasius och
drottningen ; men den förre besvarade honom med stö-

tande öfvermod och den sednare visade sig obeveklig.

Vossius ämnade söka annan tjenst, då i detsamma o-

vädret gick förbi. Salmasius och hans vän Bourdelot

föllo i onåd, och Kristina återkallade Vossius, samt

förklarade, att hon älskade, högaktade och ville för in-

genting i verldcn förlora honom. Vossius återkom i

September 1653, öfvertog värden om en del af hen-

nes böcker; men reste återigen ut litet före tronafsä-

gelsen. Det är då, som han, enligt många samman-
stämmande berättelser, utur Kristinas samling borttagit

och tillegnat sig en mängd sällsynta arbeten och hand-
skrifter, ibland andra den högst dyrbara så kallade silf-

verboken. Under vistandet i Belgien 1655 hade han
åter någon befattning med Kristinas böcker, och ännu

på sena ålderdomen eller år 1680 valdes han att skrif-

va hennes historia och iick löfte om alla materialier

dertill. Siidana samlades ock, men företaget gick ej i

f ullbordan , och Vossius dog några år derefler.

SALMASIUS.

Claude Saumaise, en fransman, vanligen kallad Salma-
siuSj ansågs nära nog som den lärdaste man på sin tid,

i synnerhet i språk och historia. Han säges hafva i

personligt umgänge varit en ganska stilla och medgörlig
man, till och med djupt böjd under hustruns envälde

och tyranni. Men med penna i hand, och när frågan

rörde honom sjelf som författare, visade han ett öfver-

mod och en bitterhet utan alla gränsor. Nästan med
hvarenda af den tidens lärda låg han i häftiga tvister,

vanligtvis af honom sjelf föranledda.
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Vi hafva omtalat, huru han på Vossii rid inkal-

lades till Sverge, men sedermera råkade i häftig tvist

med denne sin fordna gjnnare ; likaså Kristinas stora

tillgifvenhet. Hon sade sig hysa för Saltnasius samma
vördnad som för en far ; och hon lät honom ho på slottet

samt begagna en af hennes sexspända vagnar. Under
en sjukdom hedrades han af flere hennes besök. Två
af hans söner anställdes som officerare vid gardet; och
när han sjelf, oaktadt alla böner, snart återvände till

Holland, erhöll han fri utresa och bref på årsunder-

håll af 4000 livrés, fastän han varit i Sverge föga öf-

ver ett år. Det berättas, att Kristina någon tid der-

efter med ändradt tänkesätt kallat honom: den lärda-

ste bland alla narrar. Ar 1653 vid hans död utta-

lade hon återigen mycken" vördnad för hans minne.

Man påstod för öfrigt, att både Vossius ochSalniasius ge-

nom fritänkeri och lättsinnighet inverkade ofördelaktigt

på Kristinas hela tanke- och handlingssätt.

Vi hafva nämnt de mest ryktbara och inflytelserika

vettenskapsmän uti Kristinas omgifning. Långt flere å-

terstä, bland hvilka många hade på sin tid mycket an-

seende. Det vore likväl tröttande och ändamålslöst att

här uppräkna dem alla. Blott en anmärkning bör til-

läggas. Flere bland de af Gustaf Adolf och förmyn-
darestyrelsen inkallade herrarna, en Loccenius, en Gro-
tius, samt den af Skyttarna valde SchelFerus, haf-

va mycket bidragit till fäderneslandets heder, upp-
lysning och välfärd och några bland dem derstä-

des för alltid qvarstannat. Med undantag af Boecleri

historia om danska kriget, har ingen bland de af

Kristina inkallade herrarna efterlemnat något för Sver-
ge serdeles nyttigt arbete, och ej heller derstädes qvar-
stannat längre, än Kristinas gåfvor flödade. De för-

nämsta bland dem voro ock, med undantag af Carte-

sius, personer af mer eller mindre tadelvärda egenska-
per, och äfven i detta hänseende en motsats till de af

förra styrelserna inkallade vettenskapsmännen.
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TREDJE KAPITLET.

OM KRISTINA OCH ADELN.

Under de första sex åren af siu regering visade

Kristina ofta i ord och någon gång i gerning en slags

ovilja mot adeln och eu viss benägenhet alt inskränka dess

öfvervägande företrädesrättigheter. Vi hafva redan an-

fört åtskilHga både orsaker till dessa hennes tänkesätt

och yttringar deraf. Dessa sednare bestodo mest i all-

männa satser om jemn rättvisa, om lika befordrings-

rätt, o. s. v. med hvilka talesätt hon förstod vinna ocli

i det längsta bibehålla ofrälscmännens tillgifvenhet, och

det i sä hög giad, att de flesta ansågo henne oskyldig,

men adeln ensam vällande till rikets iråkade fattigdom.

Mänga förblefvo i denna öfvertjgelse, till och med se-

dan drottningen nedlaggt styrelsen.

Det vore orättvist att påstå, det Kristinas ofvau-

nämnde yttranden härflutit ensamt från begäret att göra

lycka hos ofrälscstånden. De tyckas fastmer under för-

sta åren varit uttryck af verklig rättskänsla och öfver-

tygelse. Drottningens tilltagande lättsinne och ovilja

för ihärdiga och sammanhängande regeriugsarbeten voro

förmodligen, jemnte farhågan för adeln, de skäl, hvilka

icke allenast hindrade hennes yttrade afsigter från att

gå i verkställighet utan äfven längre fram ledde till de-

ras motsats. När man uemligen går från ord till ger-

ningar, så befinnes, att kanske ingen enda svensk re-

gering har i högre grad än drottning Kristina främjat

adelsväldet. De vidgade privilegierna för frälseståndet

i allmänhet 1644 och serskildt för grefvarna 1651 haf-

va vi redan omtalat. Ar 1653 ämnade hon inrätta ett

lifgarde, som skulle bestå af endast adelsmän ^). Och

'; De la Gärd. EkebL bref d. a3 Mars i653.
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alt sådana icke saknades, deroni hade hon dragit till-

räcklig fciisorg. Antalet af dem, hvilka Kristina, som

nij'ndig, upphöjde till adeligt, friherrligt eller gredigt

ständ, griiusar till otrolighet. Före henne funnos ijra

grelVeätter; bon tillskapade ytterligare sjutton. Före

henne funnos nio friherrliga ätter; hon tillskapade yt-

terligare fjratiosju. Före henne funnos 321 adeliga

nuniror; hon tillskapade ytterligare 3(53. Under hennes

icke fullt tioåriga regering belöpa sig af dylika nya ska-

pelser två grefvar och fem friherrar på hvart är, och

tre adelsmän på bvar månad. Till underhåll åt alla

dessa nya slägter bortskänktes många tusende krono-

och skattegods, hvarigenom adeln än mera stärktes med
både kronans och ofiälseståndens försvagande.

Kristinas obetänkta frikostighet blef af ridderskapet

både flitigt och allmänt begagnad. Afven de utmärk-

taste bland dess medlemmar kunde ej motstå frestelsen

att åt sig utverka eller åtminstone mottaga gåfvor eller

förläniugar, hvilkas storlek öfverskred all mätta. På

samma eller ännu tadelvärdare sätt begagnade man hen-

nes oerfarenhet eller obetänksamhet för alt åt sitt stånd

utverka olagliga och för krona och medständer skadliga

fördelar. IJetla var i synnerhet händelsen vid sjötul-

lens afskallande. När adeln 1038 afstod från sin per-

sonliga rättighet till fri in- och utförsel, fick den i er-

sättning frihet från mantalspenningarna, hvilken fördel

fullt svarade mot förlusten. När Kristina uppsteg på

tronen, åberopade adeln nämnde sin uppoffring af sjö-

tullen och begärde i ersättning frihet frun några andra

icke obetydliga gerder; dervid förtigande, att ståndet

igenom mantalsfriheten redan blifvit tillräckligen godt-

gjordt. Kristina biföll deras anhållan ; men hvad adeln

dervid vann i inkomster, förlorade den, och mer der-

till, genom den ovilja, den bitterhet, som detta dess

uppförande väckte hos rikets öfriga innevånare.

Kristinas ofvannämnde många ynnestbevis tyckas

likväl ingalunda föranledda af verklig tillgifvenhet för

adeln såsom sådan j utau fastmer af en ofönuuga både
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alt inse gäfvans varde och att afsla en bön ; derjemnte

af lusten att visa sig stor, lysande och frikostig. A-
deln, hvilken mer än de andra stånden utgjorde hennes

personh"ga omgifning, var också den, som mest frestades

att draga nytta af hennes slöseri, och som äfven gjorde

det. Den tycktes likväl känna, alt gåfvorna icke hiir-

flöto från verklig välvilja. Delta, jeninle deras orimligt

tilltagna storlek, hvilken medlörde osäkerhet i besitt-

ningen, motarbetade tacksamhels-känslan. Förtroende

eller tillgifvenhet fanns aldrig mellan drollningen och

frälseständet ; och när den förra under slutet af sin re-

gering började återtaga sina gåfvor , steg misstroen-

det och missnöjet hos det sednare till den högsta grad,

Kristinas regering gaf ökad fart åt adelns gamla

anspråk och inkräktningslörsök , hvilka nu uppenbarade

sig i tvåfalldig riktning, nemligen så väl mot konunga-

niagten som mot medständer.

Vi framställa först försöken inot konungamagten.

Förderfligheteu a( den sjelfrådiga Krislinas regeringsåt-

gerder insågs tydligt af enhvar, som ägde någon känne-

dom af förhållandet. Grundsatserna af folkvalde voro

likväl inom Sverge ännu för litet utbildade, att deri

kunde sökas något skvdd mot konungamagtens miss-

bruk. En sådan återhållande kraft hade deremot en

längre tid ansetts tillkomma adehi, och serdeles rådet;

hvilket derfure påstod sig vara en vicdlare mellan körnin-

gen och follict, och den, som borde tillhälla båda alt

•uppfylla sina ömsesidiga pligter. Detta begrepp om
öfverinseende födde snai t andra tankar, beslägtade med
svenska högadelns gamla regeringslystnad. Exemplen af

förmyndarestyrelsens nyttiga och Kristinas egen förderf-

liga regering gaf ökad fart åt sådana tankar.

Troligen åsyftade man konungamagtens inskränkande li-

kasom i England, eller afskailände likasom i Rom, hvar-

cfter riket skulle styras förnämligast af adeln,^ kanske

genom ett råd, en senat eller ett öfverhus. At ofräl-

sestånden tycktes man ämna blott en mindre del af

magten, kanhända i egenskap af ett slags underhus. Till
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elt sådant adelsvälde syftade ock de mer och mer förekom-

mande lärorna : att adeln vore rikets omedelbara, ofrälse-

stånden blott dess medelbara undersåtare ; att den egentli-

ga slyrelsemagten låge hos adeln-, de andra stånden hade

Slott en bild deraf o. s. v. Hit hörde också konungamagtens

försvagande genora kronogodsens afyttring. Af mänga an-

ledningar synes det, som man för utförandet af dessa planer

ämnade iakttaga tillfället af tronledigheten och det ärf-

teliga konungahusets utslocknande vid Kristinas en gäng

inträffande död, afsägelse, — kanske afsättning. Stun-

dom hade man dock mera brådtom och drog dä icke

i belänkande att gifva Kristina åtskilliga rätt tydliga

vinkar om nödvändigheten af några medgifvanden. I

Mars 1650 just då, enligt sägen, tvisten förevar om in-

skränkning af Kristinas egen magt, öfverlade man i rå-

det om bästa sättet att äterhjelpa Karl Stuart till en-

gelska kronan. Axel Oxenstjerna yrkade, alt lionungen

borde gifva efter för sina undersåtarcs framställda

fordringar; sådant vore bästa medlet att återfå fa-

drens förlorade krona. Kristina tog härvid eld. A>j,

sade hon, till en sådan eftergift vill jag aldrig råda
honom; ty då skulle han skämma ut alla andra ko-

nungar. Hvad engelsmännen förebara mot hans tros-

bekännelse, är blott svepskäl. Hela hans fel är att

vara verklig kung; ty de vilja hafva en sådan, inför

hvilken de ena stunden slå med halten i hand, men på
hvilkcn de andra stunden kunna slå hufvudet af; de vilja

hafva en konung till namnet, ej till gagnet ; och en så-

dan duger ej. Af dessa i rådsprotokollet ännu qvar-

stående ord ^\ kan man lätt sluta till båda partiernas

verkliga tänkesätt och inbördes ställning.

Adelns mot medsländerna riktade inkräktningsfcrsök

bestod i påståendet att vara enda eller åtminstone

förnämsta målsmännen för rikets alla innevånare; och

att derföre icke kunna af de andra stånden öfverrö-

stas ; en sats, som partiet länge yrkat, menaldiig kun-

nat göra gällande. För dess geiiomdrifvande samraan-

Ö~Den~19 Mars 1650,
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stötte likväl vid denna tid flere gynnande onisländighe-

ter; t. ex. frälsesländets genom kriget och förmyndare-

styrelsen högt stigna anseende och hopade rikedomar,

samt kännedomen om de raånga utrikes exemplen pä
en dylik adelns uteslutande besittnings- och målsmans-

rätt. Försäljandet och borlgifvandet af krono- och

skattegods ledde äfven till samma inFil
; emedan de

gjorde adeln till ensam ägare af all jord. IJetta sed-

nare hade under de förra regeringarna galt endast smii-

ningom; men under Kristinas tid och genom hennes

obetänkta åtgerder brådstörlades saken. Gustaf A.dolf

hade sålt 1063 hemman, förmyndareregeringen 2105,
men Kristina 4115^). Enligt Norrköpingsbeslut, den

då vanliga formen för donationer, hade Gustaf Adolf

bortgifvit gods för en ränta af 119,058, förmyndare-

styrelsen lör 56,324, men Kristina för 497,531, allt

daler silfvermynt -). Rlan beräknade, alt uti Sverge

och Finnland funnos omkring 65,600 hela hefiunan.

Enligt en uppsats, som man tror från slutet af Kri-

stinas tid, voro 53,170 på ett eller annat sätt i adelns

hand, hvilken således i sjelfva verket befann sig ägare

af ungefär fyra femtedelar af Sverges jord och motsåg

möjligheten att snart tillegna sig alltsammans. Af dessa

förhållanden drogos åtskilliga slutsatser; t. ex. att a-

deln, såsom ensam ägare till Sverges jord, också en-

sam ägde föra dess talan och voie oemotsägligt ensam

kronans omedelbara undersåtare ; att ofrälsestånden ulan

egen jord vore blott adelns arrendatorer, åbönder och

således omedelbart undersåtare under adeln, men blott

medelbart under kronan. Till stöd för dessa åsigters

användande äfven på den sålda skattejorden, började

man åberopa en af von Pyhy under Gustaf Wasa myc-
ket påyrkad tysk sats ; nemligen, att kronan vore rätta

') Kammar-Kollcgn Arkiv. Reduktionsliandlingnr.
"") Kammar-KolUgii Arhir. Bland rcduktionshandling.nna.

Extrakt pä donationer i Sverge, Finulaud, Ingcrmauland
och Kexholms län, efter Norrköpings beslut.
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ägaren till all skatlejord, och att dennas nu varande in-

nehafvare hade icke ägande- utan blott besittningsrät-

ten. Deraf slöts, alt denna kronans påstådda ursprung-

liga äganderätt skulle vid försäljandet af skattejordens

räntor förfljtlas på deras köpare, d. v. s. på frälsemän-

nen. Så sökte man både i lära och verklighet grund-

lägga det adelsvälde, det ofrälseständens beroende, el-

ler nästan slafveri, som i åtskilliga andra länder var

rådande. Tanken på lifegenskap framskymtade äfven

nu. Presterna klagade, alt några frälseherrar nekade

de på godset varande drängarna att utom detsamma
antaga tjenst.

Otvifvelaktigt var Sverge vid denna tidepunkt nära

alt undergå en betydlig förändriu£j uti nästan alla dess

inre slatsförhållanden. Det är svårt alt gissa, hvart in-

om möjlighetens rike denna rörelse kunnat leda,

om den fått hafva sin framgång. En statsförfattning, i

någon mån liknande den engelska, tycktes vara det

mål, som sväfvade för ögonen på de bättre, de mest

välmenande inom frälseparliet.

Alt ofvanstående sträfvanden hejdades, dertill bi-

drogo många orsaker, af hvilka vi vilja uppräkna några

de vigligaste. Genom Kristinas öfverdrifter viixte fräl-

seståudets rikedom, rättigheter och anspråk allt för ha-

stigt, så alt medsländerna deraf uppskrämdes till mot-

stånd, medan ännu tid var; d. v. s. medan ännu man
hade det förra förhållandet i friskt minne; och innan

de nya på sitt sätt lagliga anspråken vunnit också häf-

dens helgd. Utsigten att från en någorlunda oberoen-

de sjelfständighet blifva inom en mansålder förvandlad

till adelns åbönder, torpare, nära nog lifegna, var till-

räcklig för att jaga alla tre ofrälsestånden i harnesk och

drifva dem till det mest förtviflade motstånd. — Ett

annat skäl låg just i sjelfva de vunna godsen. Om
nemligen adeln icke låtit locka och besticka sig af

dessa, utan i förening med ofrälsestånden och med an-

ledning af Kristinas förvända styrelse angripit och sökt
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så hade ulgången måhända Mifvit helt annorlunda.

JSii" begick adeln den missräkningen , alt vid ko-
nungaväldets försvagande vilja rjcka allt, både jorden

och magien, ensamt åt sig, med de andra ståndens icke

blott uteslutande, utan äfven förorättande. Den var

visserligen både skicklig, kraftfull och mägtig; dock in-

gendera tillräckligt för att lyckas i ett sålunda företa-

get angrepp på en gång mot både folkväldet och konun-
gamagten. Dessa båda sednare förenade sig och kunde
således både snart och kraftigt tillbakadrifva frälsestån-

dets försök. Till denna utgång bidrog äfven förhållan-

det inom detta sednare. Dess i allo utmärklasle man,
Axel Oxensljerna, älskade för mycket både rättvisa, fo-

sterland och Gustaf Adolfs dotter för alt någonsin kun-
na i deras helhet gilla ofvannämnde syften 5 än mindre

hade han hjerta, alt för deras uppnående använda den
list eller de våldsamJieter, som stundom för stalshvälf-

ningar erfordras. Dessutom var ståndet inom sig o-

enigl. En icke ringa del, i synnerhet af den yngre

och fattigare adeln, uppträdde som försvarare af en
stark, nästan enväldig konungamagt; delta dels för alt

genom densamma göra lycka ; dels af öfverlygelsc om
dess gagn, antingen i allmänhet eller som skydd mot
högadeln.

Riksdagen 1G50 var brytningspunkten. Det nära

förbundet mellan Kristina och ofrälseslånden ; bådas be-

stämda och kraftfulla uppträdande ; och i synnerhet

arfsrältens öfverflyltande på Karl Gustaf, hvarigenom

många framlida stämplingar och hvälfningar förekom-

mos ; allt delta gjorde, åtminstone för (igonblicket, hög-
adelns förhoppningar till intet. Den drog sig tillbaka,

måhända i afvaktan jiå en gång kommande bättre tider.

Man gjorde emellertid, hvad man kunde, för alt

upprätthålla sin magi och sitt anseende. Detta sednare

var ganska stort. En unc^ Brahe, Oxenstjerna, De la

Gardie m. fl. blefvo vid främmande hof bemötta nära

nog som furstesöner: och fö^a mindre här hemma.
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Högskolorna t. et. valde i all ödmjukhet sådana sina

lärjungar, ofta skägglösa gossar, till sa kallade Reclores

illusircs. Det var i synnerhet grefvarna, som sökte

antaga en värdighet, en ställning, hvartill de tyska sjelf-

stäudiga riksgrefvarna tyckas hafva lemnat förebilden.

Inom sina grefskap uppförde de sig som furstar, anla-

de städer, gåfvo dem vapen och namn efter sina «gna,

utfärdade förordningar och omgufvo sig med ett lysan-

de hof. Genom de är 1G51 meddelade grefve-privile-

gierna gaf Kristina ännu mera näiing åt dylika anspråk.

Dock bör å andra sidan märkas, att grefvarnas och i

allmänhet adelns anseende betydligeu minskades genom
det orimligt stora antalet af dem, som Kristina till

nämnde värdigheter upphöjde, samt genom många af

dessa nykomlingars medellöshet och deraf följande be-

roende.

Man fortfor att så mycket som möjligt skilja mel-

lan frälse och ohälse. En fröken Rosenhane hade för-

älskat sig i sina bröders ofrälse lärare och slutligen af

honom blifvit förlörd. Slägten klagade i rådet och på-

stod, att fröken ej kunnat till ett så djupt felsteg loc-

kas, så fram t ej förföraren användt trolleri. Som yt-

terligare anledning till en sådan misstanka anfördes, att

mannen burit salt på sig ^).

Att bibehålla sina nu vunna fördelar blef för adeln

det vigtigaste, åtminstone för ögonblicket. Kronogod-

sens återtagande var derföre ett förslag, mot hvilket de

ifrigt kämpade både med skäl och svepskäl. Som be-

vis på ståndets enträgenhet i detta hänseende berätta-

des följande uppträde. Adeln fruktade räfst under den

kommande regeringen. För att mot denna fara bereda

så mycken säkerhet som möjligt, lät ståndet, kort före

regentombytet, hos drottningen begära stadfiistelse på alla

sina innehafvande gods. Drottningen gaf undvikande

svar, men rikskansleren, deras ordförande, var envis.

Slutligen blef Kristma först ledsen och sedan förargad,

') Rådsprot. d. 9 Mars och 3 Sept. 1G50.



72

så att hon utbrast: och tig då engång, ni gamla narr!

Oxenstjerna svarade : jag finner, att jag numera icke

längre kan ijena eders majesfäl, hvarpä han aflägsnade

sig. Det var endast med möda, som drottningen ocli

prinsen sedermera kunde blidka den gamle ocli hans

uppbragta anhängare.

De vid Krislinas tronafsägelse förefallna tvisterna

om reduktionen skola vi framdeles berätta; likasil, hu-

ru genom försummad uppfostran adeln började frän

denna tiden mer och mer bereda förlusten af sin ford-

na magt och öfyerlägsenhet.

FJERDE KAP5TLET.

OM PRESTERSKAPET.

Under och genom fiiderneslandels föregående öden

hade lutherska läran blifvit rotfästad i allmänna öfver-

tygelsen ocli nästan sammanväxt med Sverge, dess be-

folkning samt alla dess ofienlliga och enskilda förhållan-

den. Påfliga hofvet ämnade sända några munkar till

Sverge att derstädes arbeta för katolska läran; men Chanut,

tillfrågad om förslaget, afrådde det helt och hållet, ^å-

som en omöjlighet. Svcnslcarna, sade han, vilja ej til-

låta en enda bland sina medborgare att bekänna nämn-
de lära; och bland så många tusen landets innevåna-

re, känner jag blott en, som i detta hänseende hyser

fördragsammare tänkesätt. Denna enda var utan tvif-

vel drottningen sjelf. Hennes myckna umgänge med
katoliker blef snart allmänt bekant och uttyddes som

bevis på tillgifvenhet för deras lära. Afven detta för-
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hållande bidrog i sin mån att reta allmänna tänkesättet

bland^ hennes strängt lutherska landsmän.

A en annan sida voro svenskarna lika vaksamma
emot försöken att sammansmälta lutherska och katolska

bekännelserna. Vi hafva redan förut omtalat de tvi-

ster, som mellan Kristina och Axel Oxenstjerna före-

fiillo om Johannes Malthise och hans arbeten. Måhän-
da lockad af ryktet om de tänkesätt, Kristina vid

nämnde tillfälle visade, for irländska erkebiskopen Ha-

milton till Stockholm i afsigt att arbeta på samma för-

ening; men måste med oförrättadt ärende resa tillbaka.

Ar 1652 kom likaledes den nitiske Dur«us än en gång

till Sverge ; men vid den tiden var Bourdelot allrådan»

de gunstling, och Kristinas tankar genom honom vända

på helt andra föremål. Den välmenande försonings-

predikanten kunde ingenting uträtta.

Under riksdagen 1647 hade Oxenstjerna och rådet

med mycken ifver försvarat lutherska renlärigheten.

Härigenom blef en slags förbindelse knuten mellan pre-

sterskapet och det högadliga partiet. Några tro, det

Kristinas bemödande att dels väcka, dels underblåsa

tvistefrågorna om adelns patronatsrätt och öfriga privi-

legier, hade bland andra syftemål äfven det att upplö-

sa nämnde förbindelse och sålunda draga presterskapet

från den republikanskt sinnade högadeln, och vinna det

för konungamagten. Också finner man, att ståndet vid

riksdagarna fortfarande utgjorde det aristokratiska par-

tiets mägtigaste och farligaste motståndare, allt på sam-
ma sätt och af samma skäl, som i berättelsen om Kri;^

Stinas förmyndare sagdt är.

Preslerna ogillade och motarbetade således hvarjeför-^

sök att på konungamagtens bekostnad vidga adelns frihetj

Men inom sitt eget fält arbetade presterna sjelfva för

en lika ensidig slåndsegennytta. De forlforo att sätta

sig emot Consistorium Generale och drefvo ihärdigt

den lära, att verldsliga magten hade öfver andeliga äm-
nen och förhållanden iogea doiusrätt. Ar 163^; och

FrytBtUs ff(r. X.
'

4
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när tvisten mot Riulheck var å bana , heslut man att

utarbeta ett förslag till gemensam tifverrält i andeliga

mål. Dervid l)lef likvid under lörmyndarestjrelsen in-

genting ytterligare gjordt; iurniodligen fruktade man å

ömse sidor alt vidröra det kinkiga iinniet. JNiir Krislina

tillträdt regeringen, kom det aler å bana; men presterna

äskade helänlielid, och alt donikapUlen måtte i ämnet hö-

ras. Saken vore nemligen af högsta vigt, och kyrkans

och statens styrelse borde ej till ömsesidig skada samman-
blandas o. s. v. ^). Ku utarbetade Kristina sjelf ett njlt

förslag till audelig öfverrätt. Den skulle utgöras af

lika många presterliga som verldsliga bisillare, med er-

kebiskopen och holkansleren skiftevis ordförande -), och

i stället för det redan förhatliga namnet Consistorium

generale föreslogs Collegium ecciesiasticum , i likhet

med de andra kollegierna. Men när saken föredrogs

i rådet, spådde Jakob De la Gardie mycket motstånd;

ty, sade han, hade salig konungen och vi i förmynda-
restyrelsen hafva sådant försökt ; men fåfängt ; emedan
presterna icke vilja bero af den verldsliga magten '^). I

början af riksdagen 1G49 blef förslaget för ständerna

uppläst, och utlåtande deröfver infordradt af så väl

samtelige domkapitlen som af riksdagspresterna. De
flesta af dessa betäukanden ulföllo afslyrkande. Ståndet

önskade uppskof och föreslog alt en ny kyrkoordning

måtte under liden ulgifcas, hvarigcnom det föreslagne

Collegium torde befinnas öfvcrflödigt o. s. v. Saken

förföll och blef ej mer under Krislinas regering uppta-

gen 5 dels ville drottningen icke ådraga sig ståndets o-

vilja; dels ock, bingre fram, blef hela frågan för henne

sjelf fullkomligt likgilllig. Delta presterskapets mot-

stånd retade emellertid många sinnen, och den länie

men häftige Verelius uppsatte en afhandliiig Om V rest-

väldet, i hvilken han med skarpa färger almålar pre-

J) lunds Bibi. Mscpt. H. c. fol, 13,
•') S. st.

') BiAdm^^' '^- ?3 Jan. i649.
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sternas råhet och olmnnifjhct, hiskoparnas s pphel el-

ler egennylla, och huru liilherxka preslerskapet ville

likasom det katolska vara sin egen herre och domare^

för alt också kunna lefva efter sin egen vilja. Denna
skrift var sa bitter, att man först sjuttio år derefter vå-

gade genom trycket lemna den i allmänhetens bänder.

Presternas uppförande under denna långvariga tvist bar

dock af några blifvit urskuldadt, till och med försva-

radt såsom en följd af deras billiga fruktan för aristo-

kratiens öfvermagt; nemligen, att de verldsliga ledamö-

terna uti den föreslagna öfverrätten troligen skulle kora-

nia att för det mesta bestå af adelsmän, bvilkas öfver-

vägande inflytande af många skäl borde undvikas.

Kristinas strid mot högadeln gjorde henne i nå-

gon mån beroende af presterna , och dessa begag-

nade sin fördel. De hade förut inga andra privile-

gier, än dem Karl den nionde lo07 utfärdat, och den-

ne herre tillät i sådana fall intet slags slöseri. Också
lärer ståndet icke varit synnerligen belåtet med hans

privilegier, utan önskat nya. Sådana behöfdes och be-

gärdes till stöd mot de olagliga tillgrepp, hvilka i syn-

nerhet adeln föröfvade mot så väl kyikor som försam-

lingar och presterskap. Johannes Matthiaj uppsatte der-

före omkring 1644 ett privilegieförslag, hvilket blef af

Kristina på riksdagen 1647 bekräftadt; dock endast tills

vidare. Flere punkter deri väckte adelns missnöje ; t.

ex. inskränkningen i dess rätt att halva huspredikanter,

och alt tillsätta prestlägenheter; samt löftet att förtjenta

preslesöner skulle erhålla befordran till statens högre

ämbeten. Vid riksdagen 1649 klagade adejn öfvcr des-

sa förhållanden j men erhöll af drottningen de svar, som
vi redan förut omtalat. Privilegierna stodo fast och
Llefvo under riksdagen 1650 en gång för alla bekräf-

tade.

Erkestiftet omfattade vid denna tiden Uppland och

hela Norrland och Lappland ända till Enara träsk.

Alt vårda ett sådant stift var för en ensam biskop all-

deles omöjligt, Under en tid af hundrade år hade
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också de Norr- och Lappländska församlingarna endast

fyra gånger blifvit af sina erkebiskopar besökta, och äf-

ven dä endast till en ringa del. Redan förmyndaresty-

relsen hade derföre ämnat vid nästa ledighet dela stif-

tet och öfver landskapen norr om Medelpad förordna

en serskild superintendent, boende i Hernösand. Ar
1647 inträffade genom Paulini död det väntade till-

fället. Kristina och Axel Oxenstjerna voro genast ense

om delning ^). INågon invände, att den nya erkebisko-

pen , det var Lena3us, borde föist derom rådfrågas. Men
Kristina svarade: alt om den saken vore redan

tillräcTiligen rådgjordt; och församlingarnas iästa me-

ra magtpåliggande än erhebiskopens enskilda fördel ^).

Förslaget gick i verkstälUghet.

Sedan den tiden Karl den nionde var hertig öfver

Wermland, hade detta land jemnte Wadsbo och Walla

härader af Westergöthland utgjort ett eget stift under

en superintendent, som bodde i Mariestad. Denna bo-

ningsplats var ganska oläglig för vårdandet af den vid-

sträckta och aflägsna landsorten; hvarföre äfven Axel

Oxenstjerna yrkat, det superintendenten borde vid nä-

sta ledighet flyttas till Karlstad. Ledigheten inträffade

1646. Biskop Wexionius i Skara sökte få hela super-

intendentskapet tillbaka under sin biskopsstol, såsom

det varit före 1580; men till ett så egennyttigt förslag

lyssnade ingen. Mariestadsboarna, understödde af Per

Brahe, ville hafva superintendenten qvar i sin stad

;

men äfven detta försök aflopp fruktlöst. Drottningen

beslöt, enligt Oxenstjernas råd, att bibehålla Wermland
som ett serskildt stilt och att flytta dess superintendent

till Karlstad 3),

Flere gånger blef det föreslaget och till och med
afgjordt, att man skulle utarbeta en ny, för hela riket

gällande, kyrkoordning. För sådant ändamål valdes ett

•) Rådsproi. d. 13 Mars 1647.
*) S. st. d. 31 Maj 1647.

^) S. st. d. 7 och ^ajuli 1647.
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serskildt utskott under Axel Oxenstjerna, men sakea

kom ingen gång till verkställighet.

FEMTE KAPITLET.

OM KRISTINA OCH DE LÄRDA-

Kristina haåe för vittra och vettenskapliga syssel-

sättningar mer sinne, an kanhända någon annsn rege-

rande person haft. Hennes kärlek för dessa yrken och
hennes välvilja för deras idkare var derföre i början

helt och hållet ren och oegennyttig. Hon hade sjelf

en ganska mångsidig bildning samt ovanlig förmåga att

så väl följa och bedöma lärda undersökningar, som
njuta af skaldekonstens och vältalighetens mästerverk.

Det var henne derföre ett serdeles nöje att umgås med
personer, som i någon mån voro i besittning at samma
kunskaper, snille och veltgirighet. Det var också der-

före, som hon redan tidigt och sedermera under de

sex första regeringsåren mer och mer omgaf sig med
lärda och snillrika män, " så svenskar som främlingar.

En längre tid bortåt tillbragte hon hvarje torsdagsaf-

ton i deras sällskap under läsning, samtal och infallen.

Hon fröjdade sig mycket åt dessa sammanträden ocli

kallade dem sina Jorialer, med dubbel syftning såväl

på den fria glädje, hvilken dervid var rådande, som på
dagens latinska namn. Under dessa snillets högtids-

stunder visade den unga drottningen sin mest lysande

sida. Såsom vederqvickelse efter tunga och enformiga

regeringsärender var det hennes lust att här låta sin

ande flyga fri och glad kring vetandets alla rymder;

höra lifvels vigtigaste frågor eller vettenskapernas mest
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invecklade uppgifter behandlas af tidens kunnigaste och
snilhikaste män; och alt dessenicllan gemensamt med
dessa iijula af skämtets lekar eller konstens mästerverk.

Hon var ofta sjelf den både kunnigaste och skarpsinni-

gaste, och detta till en grad, som förvånade enhvar.

jVlen det, som i sjnnerhet vann allas bjcrtan, var del

anspråkslösa, det blygsamma sätt, bvarpå bon under de

första åren dolde dessa sina företräden. Hennes ung-

dom, hennes behag, hennes lärdom, hennes snille, hen-

nes nedlåtenhet, allt förenades att drifva de lärda her-

rarnes förtjusning till den högsta grad.

Hennes gifniildhet bidrog äfven dertill, och det ej

ringa. Vid tillträdet till regeringen fann hon före sig

Både betydliga och ordnade inkomster, samt derjemnte

inånga tusende ännu oafyttrade kronogods; och fick

dessförutan snart onihänder den inflytande stora ersätt-

ningssumman från Tyskland. Hon tyckte sig ej kunna

använda dessa medel till högre och ädlare föremål än

främjandet af vettenskaper och belönandet af deras id-

kare. Ett lyckadt skaldestycke, en väl genomförd af-

handling, voro i hennes ögon öfver all jemnförelsfc med
verldens och hvardagslifvets göromål ; och författaren

af elt sådant arbete förljent af all möjlig belöning. Det

var derföre af både böjelse och öfvertygelse, som hon

redan tidigt började mot de lärda visa en högst ovan-

lig frikostighet.

De första åren sysselsatte sig Kristina jemnförel-

sevis mera uteslutande med regeringsärender; och de

lärda, med hvilka hon omgaf sig, voro till största de-

len landets infödingar. Det var i synnerhet från 1647,

som hon började inkalla utländska vettenskapsidkare

och på dem slösa tid, guld och äi-ebetygelser.

Enligt hennes lynne blef delta snart drifvet till yt-

terlighet. En stor mängd lärda inkallades eller inkom-

mo sjelfmant, och alla blefvo öfverhopade med heders-

bevisningar och gåfvor. Dessa sednare tilltogos någon

gång så stora, alt de lärda sjelfva rodnade af förlägen-

het deröfver. För tillegtjan af elt vanligt arbete ,
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eller för elt Ull hennes ära hållet snillrikt tal gaf hon
fdrfatlareu ofta flera tusen riksdaler. De lärda främ-

lingarna iingo sysslor med höga löner och derjemnte i

handom betydliga skänker både vid in- och utresan,

samt slutligen ofta anvisningarpFi lifstidsunderhåll ur sven-

ska statskassan. Vi hafva redan nämnt förhållandet

med Boeclenis, Salmasius m, 11.; och på samma sätt

belönades också en stor hop andra herrar. Många
hundra tusen riksdaler gingo på detta sätt ur landet,

ty vanligtvis var det främlingar, som hugnades med de

största gåfvorna. Desse herrar å sin sida, med gräns-

lös tacksamhet och förtjusning, upphöide Kristina öfver

skyarna ocli utbasunade hennes ära kring hela den lä-

sande verlden. Man känner namnet på mer än etthun-

dradefyratio serskilda skrifter, hvilkas innehåll uteslu-

tande var Kristinas beprisande. Många tro, att detta

förhällande ingick i hennes beräkning. Lofsångerna i

utrikes tidningar och skrifter skulle öfverrösla och om
möjligt nedtysta missnöjets och nödens rop inom fäder-

neslandet.

Men efter några år begynte välviljan att å ömse
sidor aftaga. Lockade af åtelen, samlade sig till Stock-

holm vettenskaps- och vitterhetslekare af alla slag, samt

i största mängd. De förlorade slutligen nyhetens be-

hag och började trötta drottningen, samt dessutom med
afund tränga och förfölja hvarandra kring det dag för

dag minskade rofvet. Ty i samma mån som främlingarna

ökades, hade rikets tillgångar blifvit medtagna, så altdrotts

ningen saknade medel till nya belöningar; till cch med
så, att många äldre gunstlingar kunde icke ens utbekomma
sina lofvade årsunderhåll. Afven tyckte man sig finna,

alt den uppmärksamhet, drottningen egnade åt inkom-
mande lärda, mer och mer förlorade sin egenskap a

ren kärlek för snille och kunskaper, och i dess ställe

visade sig beslägtad med nyfikenhet och fåfänga. Man
anmärkte, alt den sist komne blef mest fjäsad och.

framhafd, ofta med de äldres och ulmärktares försum-

mande. Efter nä"ra veckor eller månader blef också
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ban i sin oidning slcymd af eu sednare uppgången

stjerna. Drottningen tycktes hasta mot hvarje ankom-
roande, dels föl- att nyfiket inhämta det hufvudsakliga-

ste af hans upptäckter och åsigter, dels ock för att

till hans heundran visa sig och alla sina ovanliga e-

genskaper. Sedan dessa mål blifvit uppnådda, svalna-

de ifvern i betydlig grad.

Det i allmänhet inträdande kallare förhållandet för-

orsakades troligen också deraf, att läskarlarnas tung-

rodda umgängessätt samt långsamma och stundom små-

aktiga undersökningar blefvo mer och mer motbjudande

för Kristina, hvilken var van vid hofvets lediga säll-

skapston, och i vettenskaper liksom i allt annat älskade

mera det lysande än det grundliga och sanna.

Dessa frön till ömsesidig kallsinnighet brådmognade

genom Bourdelots ankomst och genom det gäckcri, som
Kristina tillät honom drifva med hela det lärda säll-

skapet och dess sysselsättningar. Genom honom och

hans tillställningar blef Kristina under någon tid nästan

helt och hållet likgilltig för dylika ämnen och personer.

Delta förhällande varade hela 1652 och en del af 1653.

Efter hans afresa vaknade visserligen drottningens förra

lärdomslusl ; dock i ringare grad. Pimentelli, hofnöjen

och förberedelser till utresan upptogo nästan hela hen-

nes återstående tid.'

Kristinas svalnade ifver och minskade gåfvor

förorsakade också hos de lärda en svalnad förtjus-

ning och minskade lofsånger; till och med att en hop
af de förut beprisande rösterna började uppstämma ett

alldeles motsatt språk; så att nu mera blefvo Kristinas

besynnerligheter och fel uppsökta och framdragna med
samma ensidighet, samma ifver, som förut hennes för-

tjenster.

Vi vilja här nämna något ora Kristinas samlingar.

Vid hennes äntrade till regeringen iunnos uti Sverge

endast obetydliga bokförråder och nästan inga samlin-

gar af mynt, skådepenningar, taflor eller bildverk. De
förra blefvo ökade och de sednare grundlaggda genom
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bjten från Tyskland. Ar 1647 ankommo till Dalarön
etthundradefem stora vinfat fyllda med böcker, af Tor-
stenson tagna i österrikiska staterna, i synnerhet i 01-

miitz. Ar 1649 kom från det eröfiade Prag en högst

dyrbar samling böcker, skådepenningar, laflor m. m.
Uppmanad så viil af denna början som af de lärda och

ai sin då brinnande Järdomsifver, vidtog Kristina till

samlingarnas fyllande flere kraftfulla och ovanligt kost-

samiTia åtgerder. Ej nog, att hon inköpte en hop stör-

re enskilda boksamlingar; bon lät äfven flere af tidens

utmärktasle lärda genomströfva Europa för att upp-
handla det, som saknades, och slösade för sådant ända-

mål otrohga summor. Hvad bon gaf för Grotii och
Ravii boksamlingar, är ej antecknadtj men för en enda
handskrift, tillhörig den förstnämnde, betaltes tretusen

riksdaler; för Petavii boksamling 40,000 livrés; för

Vossii 20,000 gulden ; för åtskilliga verk ur Mazarins

10,000 francs. Vossius rådde fransmannen Gaulmin,
att åt Kristina förära sin i synnerhet på österländska

handskrifter rika samling. Den värderades till 20,000
ecus; Kristinas gengåfva blef 30,000. För en sällsynt

romersk bronzpenning skall hon hafva bjudit 30,000
riksdaler; och att Vossius lät henne för två österländ-

ska handskrifter betala 160,000 ecus, hafva vi redan

förut omtalat.

Nämnde exempel äro blott profstycken af Kristi-

nas förfarande vid dylika tillfallen. En mängd andra

likartade inköp hafva blifvit för hennes räkning gjorda
j

men äro till sitt belopp okända. Hvad hon betalat för

samlingar af mynt, taflor och bildverk, har ej heller

blifvit antecknadt; men steg troligen till ofantliga sum-
mor. Hennes samlingar voro också bekanta for sin ri-

kedom, i synnerhet bokförrådet. Efter en år 1653
anställd räkning, funnos der omkring 8000 handskrif-

ter; bland annat 700 dylika endast af nya testamentet.'

En mängd dupletter af böcker skänktes åt högskolorna

i Uppsala, Abo och Dorpt ; något äfven till gymnasi-

«ma. Sjelfva det kungliga bokförrådet var uppställdt
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på slottet; de öfriga samlingarna ordn&des uti det a(

drottningen inköpta De la Gardiska palatset.

Alla dessa samlingar blefvo till en betydlig del

skingrade och det fortare, än de samlades. Sommaren
1653, när Kristina beslutat nedlägga styrelsen, befallte

bon, att det förnämsta af dessa samlingar skulle inpac-

kas och sändas till Göteborg för att sedan medfölja

till Rom. De män, åt hvilka detta anförtroddes, främ-

lingarna Vossius och Ravius, voro mindre samvetsgran-

na och tillegnade sig ganska mycket af det, de hade

omhänder. Sådant underslef kunde så mvcket lättare

verkställas, som nedpackandet och afsändningen skulle

ske i löndom, och kunde derföre icke löljas med ve-

derbörlig noggrannhet. Kristina var också vid denna

tiden så inbegripen uti hofnöjen och resetankar, att

hon åt detta ärende icke egnade tillräcklig uppmärk-
samhet. Följden blef, att mycket försvann, T. ex. af

de 8000 handskrifterna återstodo vid ankomslen till

Rom endast 2145. En betydlig del qvarlemnades

visserligen iSverge; men många och dyrbara verk blef-

vo utan tvifvel undansnillade.

Dessa samlingar hade till största delen blifvit in-

köpta för svenska statens penningar eller eröfrade af

dess härar. De voro således det allmännas tillhörighet,

hvi'ken borde till svenska folkels nytta och upplysning

användas. Kristina medtog ocb bortförde en stor

mängd deraf, likasom det varit hennes enskilda egen-

dom. Sådant var motsatsen af faderns uppförande. Han
hade till främjande af svenska folkets upplysning bort-

skänkt de gustavianska godsen, hvilka dock ostridigt

voro hans enskilda arf och egendom.
I fordna tider hade plundrande vikingar riktat

Sverge med söderns silfver och guld. Detta blods-

mynt blef sedermera i form af sankt Petters och aflats-

penningar m. m. återlockadt till södern. Under tret-

tioåriga kriget hade svenskarna å nyo hemfört rika by-

ten från den härjade södern. Inom sex års tid hade



83

södern pä ett eller annat sätt lockat tillbaka en stor

del af också dessa blodade skatter.

SJETTE KAPITLETi

OM UNDERVISNINGSVERKEN.

Under de första åren af Kristinas regering fort-

gick det förut påbegynta upprättandet af gymnasier in-

om rikets förnämsta landskap. Göteborg och Hern-

ösand erhöllo 'lylika undervisningsverk; det sednare på
samma gång, som det fick egen superintendent. Vid
några af de äldre gymnasierna ökades antalet af lärare.

Nya lärdomsskolor blefvo äfven öppnade och 1649 ut-

gafs en skolordning för hela riket. Under de se(Jnare

åren af Kristinas regering afstannade verksamheten så i

denna som annan väg.

i

Gymnasierna bibehöllo ännu sin först erhållna

riktning att vara ett slags universiteter, hvart i sitt land-

skap. Der utgåfvos programmer och höllos disputa-

tioner, nästan som i Uppsala. Mänga prester fingo

ingen annan eller högre bildning än den, som vid gym-
nasierna meddelades.

De trenne högskolorna fortgingo sin utstakade ba-
na och erhöllo af Kristina mycken uppmuntran, dels

genom gåfvor, dels och i synnerhet genom den he-

drande uppmärksamhet, hon fastade vid de lärda och
deras arbeten. Serdeles de första åren såg raan henne
ofta dröja i Uppsala många dagar å rad och derunder

flitigt afhöra lärdomsöfningar af flere slag.

Johan Skytte var den, som först omfattade dea
tanken, att bland högskolans lärare införa kunniga och
snillrika utlänningarj för att dymedelst upphjelpa och
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lifva det hela samt åstadkomma en lifligare vexelverkan

mellan Sverge och mera bildade länder. Detta anses

bafva \arit ett af skälen, hvarföre han inrättade den

Skytteanska lärostolen. Exemplet vann efterföljd ; och

Gustaf Adolf och förmyndareregeringen inkallade flere

utlänningar. Dessa , i synnerhet en Loccenius och

den at Skyttarna framdragna SchefTeriis, gjorde Överge

både nytta och heder. Kristina fortgick pä samma väg,

men till öfverdrift, och utan att vara så lycklig i sättet

att välja eller att bibehålla dem hon inkallade. Det är

från denna tid och i följd af ofvannämnde åtgerder,

som svenska högskolorna började utmärka sig för en

både mågsidigare bildning, och lifligare verksamhet.

Det var också egentligen under lidrymden från ICOO

till 1650, som svenska undervisningsverken, så högre som

lägre, blefvo dels nyskapade, dels utbildade. Dessa åt-

gerder medförde en stor och hastig förändring. Sven-

skarna, äfven prester, ämbetsmän och större delen af

adeln voro i allmänhet förut ganska okunniga- Snart

blefförhållandet annorlunda. Läroverken buro sin frukt,

dels i den stora skicklighet, som utmärkte Karl den

elftes ämbetsmän, dels i den vittra och vettesskapliga

verksamhet, som utmärkte hans förmyndares regerings-

tid.

Adeln, serdeles den högre och rikare, lät sina sö-

ner sällan eller aldrig genomgå allmänna läroverken;

kanske till en del derföre, att de kunskaper, der med-
delades, a/sågo förnämligast den presterliga eller ock

den civila ämbetsmannabanan, af hvilka adeln ej ville

begagna den förra och ansåg sig nämnde kunskaper för-

utan berättigad till den sednares mest lysande och lö-

nande platser. Måhända ock, ätt de högadeliga her-

rarna ville af stolthet icke låta sina söner i den offent-

liga skolan sitta bredvid, täfla med och kanske förbi-

gås af ofrälse ynglingar, af till och med bonde- eller

torparesöner från samma socken. Man fortsatte derföre

det gamla bruket att hemma i sitt hus hålla enskilda

lärare. Men dessa voro vanligtvis unga fattiga staden-
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ter, hvilka sjelfva med brist pa stadga och verldsrana,

och dessutom i de högadeliga husen stående på en låg

och underordnad plats, sällan kunde i en så heroende

ställning vinna hos sina lärjungar den aktning och lyd-

nad, som för en allvarlig upptuktelse erfordrades. Den
unga adelsgossen fick sålunda hemma uppväxa bland

tjenare och grannar, hvilka, mer eller mindre heroende
af föräldrarna, smickrade och vande sonen vid hög-

mod och egeiikärlek ; medan hans jemnäriga i skolan

utan något slags afsecnde tillrättavisades al hvarandra

och af sina olientliga lärare, och sålunda vandes hade
att arheta, lyda och rätta sig efter omständigheterna.

Detta var ett af de förhållanden, som fortfarande bered-

de ofrälseständens stigande i jemnförelse mot adeln.

Det andra bestod deri, att adelns enskilda lärare ej ger-

na kunde vara annat än ynglingar, hvilka, sjeUva med
ännu ofullständig bildning, icke kunde gifva sina lär-

jungar en så grundlig och mångsidig undervisning som
den hvilkcn af de oflentliga lärarne meddelades. Det
tycktes, som någon sådan icke ens åstundades ; ty li-

kasom förut afsåg man också hädanefter mera ett be-

hagligt umgängessätt och ridderliga öfningar än verklig

själsodling genom kunskaper och ihärdigt arbete. Så
blef adeln föga delaktig af de många förmåner, som
de nya undervisningsverken medförde. Den blei stå-

ende på sin förra plats, under det ofralsemännen, med
presterna i spetsen, gjorde för hvarje tiotal af år stora

framsteg på bildningens och kunskapernas bana.

Ofvannämnde vanvårdande af den egentliga äm-
betsmannadugligheten ökades naturligtvis genom Kristi-

nas flärdfulla tänkesätt och orimliga befordringar. Axel
Oxenstjerna såg den närvarande och kommande faran.

Redan 1634 klagade han, att få bland den uppväxan-
de adeln kunde i statens värf användas; och, tillade

han, om också en eller annan ibland dem kan någon-
ting, så vill han ej bida i de lägre graderna, tills han
lärt sig stå rätt på benen; utan när en sådan blott

han skrifva ett vanligt href eller hålla ett tal i vå~
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dret, så tror han sig genast skicklig alt handlera ri-

kels kinkigaste angelägenheter '). jNu, under Kristinas

tid, klagade Oxenstjerna pä samma salt öfvcr den flärd

och oduglighet, som bland de unga ämbetsmännen in-

rotade sig, samt öfver de olyckor, som skulle deraf i

en framtid föranledas "-].

De mägtigare bland adeln vidhöllo ännu den sed-

vänjan att låta sina söner efter enskilda undervisningens

slut fortsätta sin bildning vid en utländsk högskola. I

fransyska staden Saumur var den liden ett reformert

undervisningsverk af stort anseende, hvarest en mängd
svenska ädlingar, en Klas Tott, Jakob Kasimir De la

Gardie, Johan Ekeblad m. fl. fulländade sina studier.

För att derpii sätta kronan företogos slutligen några års

utrikes resor till vinnande af än närmare kännedom om
de europeiska staterna och deras språk och förhållanden.

Af de bättre, Oxenstjernor, Bondar, Bjelkar, De la

Gardier, Spärrar, Per Brahe, va. fl., blef detta medel

roed fördel användt; men många voro de, som endast

reste för nöje; än flere de, som ej hade tillräcklig för-

mögenhet för att kunna någon gång besöka främmande

länder; men hvilka ändå försmådde de inhemska läro-

verken, och således blcfvo helt och hållet efter på
odlingens bana.

INämnde utrikes resor medförde likväl en annan,

ehuru tillfällig, dock ganska betydlig fördel. Till de

unga adelsherrarnas ledsagare under ofvannämnde resor

utsagos vanligtvis fatliga ofrälsemän, hvilka utmärkt sig

för kunskaper samt ett hedrande och stadgadt uppfö-

rande. Det hände ej sällan, att personer som innehade

tjenst vid allmänna läroverken, lemnade sina platser för

att deltaga i sådana färder. Den unga svenska vetten-

skapsmannen fick derigenom tillfälle alt göra närmare be-

kantskap med de snillen och lärobyggnader, som i an-

') EugestO. Acta om Kristina. 1 T:o 4:o. Axel lOxen-
stjern» till rådet, d. 20 Juli 1634.

') Rål. Fol. N:o 5. Om 1680 års riksdagiärender.
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dra länder väckt uppseende. Detta underhöll en liflig

och oafbruten gemenskap mellan Sverges och det öfriga

Europas bildning och inverkade ganska fördelaktigt på
den lörra. Ännu en sak. De unga svenska grefvarna

blefvo vanligtvis inbjudna till de utländska hofven och

der bemötta med stor uppmärksamhet. Emedan de äf-

ven dit åtföljdes af sina ofrälse ledsagare, erhöllo dessa

jcmnte vcttenskapliga bildningen också en ganska vid-

sträckt kännedom af de vigtigaste politiska personer

och af staternas inbördes ställning, samt en skarp och
öfvad blick för lifvets verkliga förhållanden. Detta ö-

kade i hög grad deras användbarhet, antingen de se-

dermera valde andeliga eller borgerliga ämbetsmanna-

vägen. Många dylika blefvo genast efter hemkomsten
lektorer eller professorer och slutade sin bana i kyr-

kans eller vettenskapernas högsta värdigheter. Andra
gingo i statens tjenst, och der ganska långt; några än-

da till rådsbordet, der intagande plats bredvid grefvar-

na, deras förra lärjungar. Karl den elftes räfst gjorde

i det närmaste slut på dylika utrikes resor.

Bland vetlenskaperna bibehöll Teologien ännu för-

sta rummet; och tillika andan af sträng luthersk lenlä-

righet. INågra utmärktare arbeten i denna väg syntes

ej. En ny bibelöfversättning börjades, men afstannade

snart. De ryktbaraste författarne voro båda erkebisko-

parna Paulinus och Lenaus, samt ' Johannes Matlhiae

och Terserus. De tvänne sednare skola vi i framtida

berättelser utförligare omtala.

I Rällsläran forlforo Loccenius och Gyllenstolpe

med den verksamhet, genom hvilken de redan under före-

gående styrelse utmärkt sig. De och deras arbeten bi-

drogo att inom Sverge sprida klarare begrepp om den-

na veltenskap ; ehuru inga för efterverlden lysande upp-
täckter gjordes. Den ryktbare Stjernhöök började först

under denna tid visa sig och sin ännu ej fullt utveck-

lade förmåga.

Läkarekonsten qvarstod i allmänhet på samma
punkt, som under förra regeringen, tj de nyss inrät-
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tade lärostolarna i denna vag Lade ännu icke hunnit

medföra önskad verkan. Antalet af läkare ökades vis-

serligen år efter år; men blott fa af dem voro infödda

svenskar; de fleste deremot utlänningar; några af myc-
ket anseende; 1. ex. en Conring ocli Du Rietz, afbvil-

ka den sednare stannade inom Sverge och är ännu all-

mänt bekant genora de af honom uppfunna och efter

honom använda dropparna.

En i denna väg ganska märkvärdig upptäckt sked-

de likväl under drottning Kristinas regering och det

af en svensk man. Det var nemligen, då Olof Tud-
beck först upptäckte de så kallade Vasa lympalhica

uti menniskokroppen. Men om denne märkvärdige man
och hans många aibeten framdeles.

För öfrigt visar sig Kristinas lynne äfven i detta

afseende. Vid anträdet till regeringen funnos för hennes

räkning anställde fyra lifläkare. Under sin tioåriga

regering bar hon till samma befallning utnämnt och ef-

ter hvarandra begagnat ej mindre än nio serskilda män.
Kemi och Fysik och likaså Ört-, Jord- och Stjern-

kunskap stodo i allmänhet på samma punkt som un-
der förra styrelsen. Stjernhjelm utgaf likväl ett i 6er5's-

vettenskapen upplysande verk, likasom Gyllenstolpe

för kännedomen om Sverge en lärobok, hvilken blef

allmänt begagnad. Före Burei kartor och detta arbete

hade man föga eller ingen hjelpi-eda till närmare kun-
skap om fäderneslandet.

Statsveltenskapen drefs mycket och med ifver i

detta, likasom i föregående tidehvarf ^). "Dnder tvi-

sterna mellan Karl och Sigismund blefvo olika grund-

satser af olika partier åberopade. Sigismund stödde sig

på det ärfteliga konungadömets läror. Rådspartiet der-

emot på aristokratiens; ehuru mer i hemlighet hysta,

*) I åttonde delen pag 189 förekommer om denna vetten-

skap och om rättsläran en oriktig uppgift, hvilken rät-

tas genom hvad i detta kapitel em aamma ämoen aa-
fsrts.
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än öppet uttalade.' Karl den nionde, med env*åldel$

sjelfrådighet i lynne och handling, åberopade och stöd-

de sig på folkväldels grundsatser. Dessa partiers hvar

för sig utgifna skrifter gjorde dylika ämnen till före-

mål för hela den läsande allmänhetens begrundningar.

En sådan sinnesstämning fick ytterligare näring genom
tvisterna vid regeringsformens antagande, vid kronogod-

sens försäljning, samt i allmänhet genom riksdagarna

under förrayndaretiden ; likaså och än mera utifrån ge-

nom genljudet af striderna mellan hofven och parla-

nienterna både i Frankrjke och England. Härtill kom
det tycke för republikanska statsformer, hvilkel i de

nya läroverken väcktes genom en allmännare bekant-

skap med den grekiska och romerska fornverldens hi-

storia och vitterhet. Af alla dessa skäl var allmänna

uppmärksamheten mycket fästad vid frågorna om för-

hållandet mellan så väl öfverhet och undersåtare, som
mellan dessa sednare inbördes, och en mängd afhand-

lingar blefvo derom utgifna. För konungamagten tala-

de Gyllenhjelm, Salvius, Loccenius, SchefTerus, Sten

Bjelke, Gyllenklo, Ehrensten m. fl. ; för aristokratien A-
xel Oxenstjerna, Per Brahe, Shering Rosenhane och

Gyllenstolpe m. fl. Det egentliga folkväldet hade inga

anseddare sakförare, men försvarades till nå;^on del af

båda erkebiskoparna Paulinus och Lenajus m, fl ^). Bengt

Skytte och Arnold Messenius voro politiska lycksöka-

re, än hos det ena, än hos det andra partiet.

Uti Historien började man mer än förr lägga vigt

på älderdomsmärken och vettenskaplig forskning. Som
häfdatecknare utmärkte sig Baaz för en kyrkohistoria.

Arnold Messenius författade sitt ännu otryckta arbete

om striden mellan Karl den nionde och Sigismund.

Slutligen utgaf Loccenius sin svenska historia, hvilken

sedermera i nära hundrade år var det bästa, man i den-

na väg hade att uppvisa.

') Dessa uppgifter äro grundade på Wieselgrens Sverges
Sköna LUicralur.
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Uti Filosofien liade lamisliska lärorna liiuge blifvit

upprällhällna genom Johan Skytte och Laurentius Pau-
linus , af hvilka den ena var UppsaJa kansler, den
andra dess ärkebiskop. De dogo båda inom tva

ars tid; hvarefter aristoteliska iilosoiien åter gjorde sig

allmänt gällande, redan förut försvarad af Kudbeck,
Gjllenstolpe och af den nya erkebiskopen Lenieus,

Grekiska och Heireiska språken blefvo genom de

Dja gymnasierna mera allmänt kända, och det var ej

sällsynt alt vid dessa läroverk få se och höra tal och

skaldestycken på det förstnämnde lungomålet.

Latinet var och måste vara skolornas första och

förnämsta undervisningsämne; det första, ty alla läro-

böcker i andra ämnen voro på detsamma författade

;

det förnämsta, ty utan detsamma kunde man ej röra

sig i hvarken kyrkans, vettenskapernas eller statens

verld, emedan de vigtigaste afhaudlingar i alla dessa

vägar fördes på nämnde tungomål. Likväl hade Sverge

])å detsamma inga ulmärklare hvarken talare och
skalder.

Modersmålet var uppfylldl af en mängd främman-
de ord, införda dels ai främlingarnas beqvämlighet, dels

af nödtvång^ ty man hade ännu ej läit sig linna egna

ord och uttryck för den mängd nya begrepp, som
den brådväxandc veltenskapliga bildningen medförde.

Det var förmodligen derlöre, som de flesta häldre be-

gagnade det redan upparbetade latinet. Likväl spor-

des ett tämligen allmänt nit för modersmålet. Axel

Oxenstjeina beiallle sin son nyllja det mot främmande
sändebud, så framt dessa ville begagna sina enskilda

språk i stället för det gemensamma latinet. Jakob de

la Gardie lät uppsätta ett förslag till svenska benäm-
ningar för hela bcrgsveltenskapen, och Kristina hade i

tankarna att fur språkels odlande inrätta en svensk a-

kademi i likhet med den fransyska. Ganska många af

fäderneslandets lärda ifrade för modersmålets begagnan-

de och sökte äfven sjeUva alt använda och uppbruka

dc(san;ma ; men vanligtvis ulan framgång, till dess
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Stjernhjelin visade sig. Redan under formjudarestjrel-

sen utgaf han eu samling af gamla ord, hvilka föreslo-

gos lili upptagande. I egna arbeten undvek han så

mycket som möjligt främmande benämningar, och likväl

utmärkte sig dessa arbeten och i synnerhet hans skal-

destycken genom ett behag och en bestämdhet, som
man aldrig förut i svenska skrifter funnit. De väckte

derföre en allmän förtjusning, ett gladt hopp att äfven

Sverge engung skulle fa sin egen vitterhet; alt äfven

svenska sndlet skulle framdeles på eget spnik kunna
uttala sina tankar och känslor och göra dem hörda,

förstådda och älskade af hvarje svensk medborgare, må-
hända också af söderns granntycktare folk. Stjern-

bjelms mest ryktbara och omtyckta skaldestycke kalla-

des Hercules. Vid dess framträdande blef den du un-
ga men ifrige fosterlandsvännen Verelius hänförd af eu

förljusning, som uttalade sig i följande ordalag. Du
är, skref han till Stjernhjelm, den svenslce Yirgilhis

och hörde Icfva endast som författare; ty du dr som
sådan både vår iirydnad och vårt hopp. Hvilken be-

synnerlig olycka att, då vi sölit odla vårt modersmål,

har sådant hitintills sliclt genom att omskapa det till

ett främmande. Vi hafva blygts för fädernas språh,

men apat fransmännens, till ållöje för alla. Jag,

likasom många, har alltid kännt vedervilja mot den-

na föraktliga och osvenska sed; men saknat anseende

och magt att densamma afskaffa. Du har visat dig

äga kraft alt besegra denna fördom och att från vårt

språk aftvå det främmande och vanställande sminket.

På denna bana hade förut icke framgått någon mäg-
tig ande, hvilken vi andra kunnat följa. Du är en

sådan. Du har genom din lärodikt ädagalaggt, ^ del

ingenting finnes, som ej det äkta och obemängda sven-

ska språket kan med klarhet och behag uttrycka, o.

s. v. Widt under denna sin fosterländska förtjusning

lör modersmålet bröt Verelius sjelf deremot och ofTra-

de åt tidens allmänna af honom tadlade audaj ty just
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detta anförda bref är af honom sltrifvct, icke på fo-

sterlandets språk, utan på det främmande latinet.

Saken ägde sin stora vigt. Utan modersmålets

upparbetande hade det förblifvit en omöjlighet att spri-

da kunskaper och bildning till någon större delafsam-
hållets medlemmar.

SJUNDE KAPITLET.

OM ÄMBETSVERKEN.

Om svenska ämbetsverken under Kristinas rege-

ringstid är föga att säga ; och de förblefvo hufvudsak-

ligen sådana, som förmyndarestjrelsen dem ordnat. Till-

synen var i början allvarsam ; men under de sednare

åren har i detta likasom i andra hänseenden slappheten

och oredan uppifrån spridt sig nedåt och genom sty-

relseverkets alla grenar. Ambetsmännernas nit svalna-

de och deras duglighet aftog också i samma grad, som
Kristina vid sina befordringar begjnte att mer afse nyc-

ker och gunst, än förtjenster och användbarhet.

Utom de gamla utmärkta ämbetsmännen sedan för-

myndarestyrelsen, finner men under Kristinas regering

omtalad Konrad Falkenberg. Först tjenstgjorde han

som landshöfding i Kalmar, och sedan 1652 som riks-

och kammarråd, och detta allt med seydeles nit och

omvårdnad för det allmänna bästa. Han upptäckte och

framdrog en mängd försnillningar från kronan. Bland

annat kom han öfver flere bland landshöfdingarna med
efterräkningar på sex till tio eller toKtusen daler silf-

i
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Vérmyot. Stjernsköld, en son af gamla amiralen ^), be-

fanns på detta sätt vara kronan så mycket skyldig, att

nästan alla hans gods blefvo tagna i mät. Likaså med
flere andra. Detta Falkenbergs nit väckte mycket upp-

seende ock buller. Smålandsbönderna klagade oita

öfver hans stränghet. Gunstlingarna och hoffolket blef-

vo missnöjda, ty de hindrades frun statskassans plund-

ring. Afven bland ämbetsmännen uppstod mycken oro,

och det blcf hos något hvar ett gängse ordspråk alt

bedja : Gud bevare mig från tre F., från F-n^ Fi-

skalen och Falkenberg.

ÅTTONDE KAPITLET.

OM NÄRINGARNA.

Svenska småstäderna förblefvo hufvudsakligen i

samma tillstånd, som under förra regeringen och af

ungefär samma skäl. Till deras nedhållande bidrogo äf-

ven de företrädesrättigheter, som man tilldelat och till-

delade Stockholm och Göteborg. För öfrigt fingo stä-

derna äfven sin del af Kristinas flödande gifmildhet,

sin anpart i de försvinnande kronogodsen. Man finner

nemligen, att de flesta städer hafva af henne erhållit

icke obetydliga gåfvor, bestående i kringliggande hem-
man och kronojordar.

Den omläggning af gator, hvilken genom Klas

Fleming först kom i gång, fortfor under nu varande

styrelse. I flere småstäder blefvo gatorna rätade, och

den nya öfverståthållaren i Stockholm , Knut Vosse,

') S« 6:tc del. s. 91,
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verkställde åtskilligt och l(iieslog .in mer i sammr» viig ');

men det afstaiinade snart.

De under förmyndarelideii anlaggda fabriker och

jernverk fortforo alt bära välgörande iriiktcr* men nå-

gra betydligen 033 inrättningar i denna väg omta-

las ej.

Det af Ludvig De Gcer grundlaggda afrikanska

handelskomp agniel uppblomstrade hastigt och blef ett

njtt och lysande bevis pä stiftarens djupa insigt i han-

delsväg. Aren 1647, 1648 och 1649 kommo derifrån

dyrbara och vinstgifvande laddningar. Det sednare året

blef derfore det egentliga bolaget inråttadt och erhöll

under namn af afrikanska handelskorapagniet sina pri-

vilegier. Ar 1650 inköptes vid Cabo Corso på Guinea-

kusten en landtsträcka, der ett fäste byggdes och nå-

gra handelskontor i nejden upprättades. Företaget vann

mycken framgång; mot jern tillbytte man sig guld, el-

fenben m. m. , hvilka varor sedermera blefvo med
stor vinst i Europa afyttrade. Oaktadt några uppkom-
na men snart bilaggda tvister med holländska handels-

kompagnierna, tillväxte rörelsen så, att 1652 afsändes

ej mindre än fyra ganska dyrbara skeppsladdningar från

Guinea till .Sverge. Dessa blefvo visserligen genom ett

missförstånd af ICngland uppbringade; men i allmänhet

lofvade hela företaget att, rätt vårdadt, blifva en rik

källa till vitlstånd.

Nya Sverge, eller svenska nybygget i Nordamerika,

förblef i samma ställning som förut. Vinsten deraf

var obetydlig och erhölls förnämligast genom tobaks-

handel. Svenskarna hade afven alt kämpa mot hol-

ländare och engelsmän, hvilka båda uppträdde som de-

ras medtäflare så väl om köpenskap som landtsträcka.

I afseende på handtverk och handel yttrade sig

Kristina många gånger till fördel för frihet både i det

ena och det andra. Hon ville afskaffii slulna skrän.

') Rådsprot. d. 12 Der. 1f45. d. G Febr. iG-iC, J. lyApr
I(i4-S.
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och 'inshränlningar ; en kvar hörde få liom-

ma och resa, arbeta och handla, som han ville ^).

Men här, likasom ofta, spordes mycken olikhet mellan

orden och handlingarna ; antingen nu detta kom af

lättsinne och omhjtlighet, eller af oförmåga att neka,

när en enskild ort eller samhällsklass begärde någon

enskild fördel. Skråordningarna bibehöllos, och man
fortfor att genom hvarjehanda författningar söka tvinga

handtverkarna att från landet flytta in till städerna.

Afsigten var att upphjelpa dessa sednare, samt statens

från dem flytande tullinkomster. Följden blef, att ar-

betsomtanken på landet qväfdes genom föi budet, och i

städerna inslumrade genom öfvcrmod och förtrö-

stan på uteslutande rättigheter. — I förordningar-

na om handeln visade sig likaledes, i strid mot de ytt-

rade fria grundsatserna, en betydligen ökad benägenhet

alt åt enskilda bolag öfverlemna monopolier på vissa han-

delsgrenar. Så uppstodo Tjäruhompagntet, Vedkompag-
niet, Tobakshompagniet, Afrikanskakompagniet, Fiskcri-

kompagmet, o. s. v. Man fortfor äfven, och mer än förut,

att vilja genom egenmägtiga förordningar leda och främja

handel och slöjder. Så utHirdades förbud, år 1G46
för Hallänningarnas sjöfart; år 1G47 för Norrlännin-

garna att sälja fisk vid annan tid än midsommar; år

1648 för Olänningarua att hugga Olandssten , hvilket

borde blifva skrånäring i Kalmar; samma år förWerm-
länningar och Westgötar att handla med hvarandra; år

1649 för Olänuingar alt sälja sina pundvaror i annan

stad än Kalmar, o. s v. Mot all handel på landet,

eller bvad man kallade landsköp, fortfor den gamla

strängheten, måhända till och med ökad. Så t. ex.

lingo borgrarna i Ekenäs år 1650 tillstånd att kring-

sända egna lyttare för alt efterspana och anklaga dylika

landsköp.

Eådsprot. d. 2i Jiuii 1G50.



96

Dessa, likasom förra regeringars åtgerder i samma
anda, förorsakade mycken oreda samt en mängd klago-

mål, och det från flere håll. Några afvikelser derifrån

tillätos, men få och obetydliga. Slatsmagtens förmyn-

derskap öfver näringarna fortfor ännu i all sin stränghet.

Oaktadt det tvång, som nämnde ordningar med-
förde, hade dock handel och näringar kommit så i far-

ten, att deras tillväxande alltjemnt fortfor. Sjelfva borg-

mästaren Nils Nilsson, de missnöjdes hufvudman, er-

kände inför riksdagen 1649, all regeringen hade genom
goda åtgerder märkeligen framhjelpt hade handel och

slöjder, så att de dagligen och synbarligen formerades

till främlingarnes förundran och fiendernas förtret.

De sednare åren af Kristinas regering blefvo min-
dre gynnande för dessa angelägenheter; och det var

endast sällan, som hon egnade dem en närmare upp-
märksamhet.

NIONDE KAPITLET.

OM BONDESTÅNDET.

Uti föregående kapitel hafva vi redan omtalat, huru
Sverges allmoge var vid denna tiden nära alt förlora sia

gamla sjelfständighet, samt de tvister, som af detta förhål-

lande föranleddes. Denna hotande fara i förening med
adelns öfvermod hade hos bönderna alstrat en ganska

betänklig sinnesstämning, hvilken af riksdagsuppträdena

samt af de många missnöjda i landet än mera upphet-

sades. Flere oroligheler ulbrusto äfven; men blefvo

snart qväfda.
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För öfrigt fortforo de gamla vanliga klagomålen,

alt bönderna på måbgahanda sätt undansnillade mycket
af den skalt, de lagligen borde erlägga ; hvarigenom

staten årligen led förluster, hvilka genom sin tallösa

mängd voro oberäI<neIigt stora. Tionden till kronan

skulle den tiden, det var före den bestämda tionde-

sättningen, betalas enligt räkning på åkern, verkställd

af så kallade tiondefogdar, en slags lägre dertill an-

tagna ämbetsmän. Hvar femtonde snes skulle betalas

till kionan, bvar trettionde till presten. Men tionde-

fogdarna dels ensamma , dels i förbund med folket

gjorde en mängd underslef. För att förekomma såda-

na och tillika inspara tiondefogdarnas löner, beslöt maa
1 644 alt afskalTa dessa ämbetsmän ; och bondeståndet

vid riksdagen utlofvade å egna och hemmavarandes
vägnar att äfven ulan fogdar ärligt räkna och betala

sin kronotionde. Men, sådant löfte oaktadt, började maa
snart vid tiondeafgiften bedrifva så mycket underslef

och bedrägeri, att Kristina år 1653 blef tvungen att

oraigen tillsätta tiondefogdar öfver uppbörden '}.

ELFTE KAPITLET.

OM DE NYVUNNA LANDSKAPEN.

Jemtland och Herjedalen erhöllo genast efter

Brömsebrofrcden svenska slyresnJan och lades tiil det

vid samma tid inrättade nya stiftet i Hernösand. Axel

') Bådsprot. d. 4 Au?. 1651 och 28 Febr. 1653. —
Nord. Fol. 173, flcre Kristia» bref.

FrysseUs ^er, Xi 5



Oxenstjerna tillstyrkte, alt söka genom mild beliandling

vinna folket ^j. Man följde hans råd och lyckades.

Jemlland och Herjedalen hade redan förut under län-

gre tiderj-mder hört till Sverge och samraansmälte nu
med detta rike lätt nog.

Med GoUland var i många fall samma förhållande;

likval tycktes man här mindre säker på sin sak. Sven-

ska befälhafvare och öfverdomare blefvo visserligen ge-

nast ditsatta ; men den danska kyrkostyrelsen vågade

man ännu icke förändra; ehuru sådant blef 1646 fö-

reslaget ^) och 1654 beslutadt. För öfrigt spordes bland

öns innevånare ingen ovilja mot föreningen med Sverge.

HALLAND

,

ehuru blott för trettio år lemnadt som pant åt

Sverge, erhöll dock genast svenska domare och

befälhafvare. Folket visade i början mycken benägen-

het för föreningen med Sverge, ti-oligen i hopp att

derigenom blifva mindre blottslälldt för liendtliga in-

fall och härjningar -^j. Till lättnad för handeln vidto-

gos flere åtgerder. Men snart inkom halländska adeln

med begäran om tullfrihet, såsom den förut haft.

Detta nekades, ty desökande hade ej heller under Danmark
baft laglig, utaia blott genom sjelfsvåld tagit olaglig tull-

frihet; och 07» den nu beviljades, skulle derigenom

på de många halländska frälsegårdarna föranledas

ett omåltligt lurendrejeri "*). Afslaget togs ganska illa

af den under danska styrelsen vid sjelfrådiga oordnin-

gar vana adeln; och den klagade, att Sverge ville ut-

suga landet, emedan det snart borde lemnas tillbaka

åt Danmark. jMånga vande sig till hofvet i Köpen-
hamn och begärde samt erhöllo bemedlingsbref till

svenska regeringen. Andra gingo helt och hållet öfver

till Danmark j sedan de sålt sina gods, stundom för o-

vanligt godt pris. Vi hoppas, sade de, alt återfå dem

J) Bådsprol. d. Iq Dec, 1645.
'') Bådsprol. d. a5 Mars.
') Falk. Fol. 7. Israel Lincopensis (adlad Lagerfeldt) till

Ax. Oxenstjerna d. 17 Sept. 1645.

*) Bådsprot. d. 24 Jnli 164G.
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för ån bättre *). Det var en tydlig hotelse att ined

värjan^ i hand taga dem tillbaka.

A andra sidan bör också anmärkas, att Kasper

Otto Sperling, hvilken var den första svenska befälhaf-

varen öfver Halland, finnes uti den tidens handlingar

omtalad som en egennyttig, härd och någon gång o-

rättvis herre.

Halland blef i afseende p» kyrkostyrelse förenadt

med Göteborgs stift. Inom landet funnos en hop går-

dar, eller så kallade kanikegods, hvilka varit anslagna

till Lunds domkyrka. Den danska biskopen i sist-

nämnde stad gjorde anspråk på räntorna af samma gods,

fastän landet blifvit öfverleninadt till Sverge; men re-

geringen i Stockholm behöll, hvad den redan i han-

dom tagit.

POMMERN

var bland alla den förnämsta landvinningen; men
om gränserna för densamma uppstodo mot Bran-

denburg långa och häftiga tvister. Enligt fredsslu-

tet skulle Sverge till trygghet för sin handel erhålla

äfven högra stranden af Oderströmmen. Kurfursten

ville deraf lemna blott några få famnars bredd ; men Sverge

fordrade mera; ty eljest vore nyttan ingen och besiltningeu

omöjlig. — Fredsslutet tillerkände åt Sverge Stettin, Gartz,

Damm och Golnau. Kurfursten förstod dermed endast

sjelfva städerna ; Sverge deremot äfven de underliggan-

de amten. — Enligt fredsslutet skulle Brandenburg be-

komma biskopsstiflet Cammin ; Sverge fordrade dock

sjelfva hufvudstaden; emedan den låg på stranden af

Odern. Svenskarna fruktade, alt Hinter-Pommerns han-

del skulle blifva menlig för deras egen rörelse i För- Pom-
mern. För att kunna hindra sådant, fordrade man att

en hop tullar i Hinter-Pommern skulle åt Sverge öf-

verlemnas. Brandenburg stretade emot. Sverge vid-

blef dock hufvudsaken af sitt påslående , ehuru det åt

Brandenburg erböd hälften af tullinkomsten. — Sådana

*) De la Gärd. Ekebl. br. d. 9 Mars 1653.
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voro de hufvudsakliga tvistefrågorna. Den unga kur-

furslen, Fredrik Wilhelm, var en ganska kraftfull och
ihärdig man, den der ifrigt och £å länge som möjligt

försvarade hvarje punkt. På svenska sidan fördes kam-
pen förnämligast af Johan Nicoderai, adlad Liljeström,

en trogen och pålitlig ämbetsman ur Axel Oxensljernas

skola. Underhandlingarna drefvos å ömse sidor med
yttersta ihärdighet och varade nära fem år. Men Sver-

ge hade besättningar öfver hela Hinter-Pommern och
således magten i hand. Brandenburg nödgades gifva

efter. Det crböd slutligen stiftet Minden, först i stäl-

let för Stettin, sedan i stället för Wollin, Golnau och

Gartz ; men Sverge vägrade, och Brandenburg kunde
ej komma längre. Underhandlingen blef ändlligen af-

slutad och den 14 Maj 1653 underskrifven j hufvud-

sakligen så, som Sverge önskat.

Nägra författare berätta, alt under slutet af sin

regering har Kristina varit mot Brandenburg till den
grad uppbragt, att hon ville med tagen anledning af

dessa gränsetvister öfvcrfalla nämnde granne me i krig

;

men att Axel Oxenstjerna med sitt parti inom rådet

den gången öfverröstade och nästan tvang henne till

den fredliga förlikningen; en sak, hvilken skall hafva

pä det högsta harmat henne och påskyndat nedläggan-

det af en krona, som ej gaf sin innehafvare mera magt.

Den sista hertigen öfver Pommern hade en syster-

Son, grefve De Croy, hvilken i följe af arfsanspråk ha-

de efter morbroderns död innehaft biskopsstiftet Cam-
min. När detta vid freden indrogs och delades, be-

gärde De Croy ersättning. Kristina gaf för sin del

40,000 ecifs i handom, samt ett gods af 2000 riksda-

ers afkastning och ett årsunderhäll af 2000 ecus. Er-
sättningen var ganska frikostigt tilltagen. Den gafs vid

slutet af det märkvärdiga året 1651.

Uti det sålunda både med svärd, ord och mynt eröf-

rade hertigdömet tillsattes visserligen svenska besättningar

och högre ämbetsmän ; för öfrigt blef det likväl för sitt nya

hufvudland tämligen främmande» Det betraktades fort-
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farande som en del af tyska riket och behöll i det

närmaste sin förra författning.

Pommern, likasom det öfriga Tyskland, var af

den långvariga fejden så utledset, att det i första rum-

met längtade efter fred, likagodt under hvad spira som
häldst. Man gaf sig derföre någorlunda tillfreds med
svenska herraväldet. Naturligtvis hade man dock häldst

önskat förening med språk- och stamfdrvandterna i

Tyskland. Stralsund, med sina gamla minnen, hade vid

fredsunderhandlingarna begärt utt framdeles likasom

hittills få höra till Hanse-förbundet, hvilket dock vä-

grades. Dessa missgynnande tänkesätt växte och ut-

bildades än mera; dels genom svenska tuUförfattningea

i allmänhet, mot hvilken till och med presterna från

predikstolarna utforo; dels och än mera genom Krislinas

obetänksamma försök att utanför Stralsund anlägga en

ny tull. Utgången af detta företig halva vi redan om-
talat. Mellan Kristinas regering och Pommern var icke

någon rätt förtrolighet.

Besättningarna och försvarsverket i Pommern for-

drade så stora utgifter, att svenska kronan hade van-

ligtvis af detta land alldeles ingen behållning; utan

tvärtom måste esomoftast sjelf lemna betydhga bidrag

till dess förvaltningskostnad.

DAGÖ och ÖS£Ii

lades till Estland och Liffland och sammansmälte med
dessa sina grannar och stamförvandter både lätt och

snart; och naturligtvis mer än med det nya och främ-

mande hufvudlaudet.

WISMAR.

Under w^eslfaliska freden tillerkändes åt Sverge] de

dåvarande sjötullarna i Pommern och Mecklenburg.

Ombudet från sistnämnde hertigdöme gjorde häftiga och
oupphörliga insagor mot denna punkt; men förgäfves.

Uttrycket var i sig sjelft ganska obestäradt och kunde

anses giilla antingen för hela kusten af bemälde län-
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der, eller blott för de delar deraf, som afträddes tili

Sverge.

Regeringen i Stockholm lycktes erinra sig de for-

dom så indiägtiga, men år 1635 förlorade preussiska;

tullarna ; och nu, vid westfaliska freden, söka ersättning;

för deras mistning. Huru det gick med de pommer-
ska tullarna, är redan berättadt. I Mecklenburg gjor-

de Sverge anspråk endast på tullen vid Warnemiinde^
Denna var dock den vigtigasle, såsom belägen vid in-

loppet till Rostock, hertigdöraets bästa och, efter för-

lusten af Wismar, nästa enda hamn. Hertigen prutade-

emot och påstod, alt de anförda orden kunde rim-

liglvis aldrig åsyfta andra tullar, än sådana, som vo-

ro belägna i de till Sverge afträdda orterna. Tvi"

sten fördes med envishet. Omkring 1652 väcktes frå-

ga om ett giftermål mellan Karl Gustaf och en mecklenbur-

gisk prinsessa; hvarvid man också förmodade, att her-

tigen skulle, i hopjD om en djlik förbindelse,' låta sitijau

påståenden falla. Men han fortsatte dem lika ifrigt»

Vid samma tid afbröt Karl Gustaf frieriet och vände
sig till Holstein. Warnemlinde skans och tull, hvil-

ken var i svenskarnas händer, behöllo de, oaktadt her-

tigens oupphörliga klagomål.

Alla de till Sverge afträdda tyska landskapen hade
vid fredsunderhandlingarna ifrigt påstått, att oaktadt

sistnämnde åtgerd få behålla sina förra lagar och
författningar och efter dem styras. Sverge deremot
önskade införlifva dem så nära som möjligt med det

nya moderlandet. Aldraminst ville man åt någon an-

nan lemna högsta domsi ätten. Efter mycket tvistande

blef i fredsslutet bestämdt, att ifrågavarande länder

skulle styras efter sina egna lagar; men att svenska re-

geringen skulle i Tyskland förordna en öfverrätt, hvil-

ken, utan högre vad, ägde afgöra alla mål, som från de
svensk-tyska landskapen dit förvisades. Kristina val-

de Wismar till säte för en sådan domstol ; hvilken ock-

så blef i Maj 1653 med mycken högtidliehet invigdo

Denna inrättning är det sedermera så ofta förekom-^



mande tribunalet i Wismar. Dess första president var

riksskattmästarens son, unga Bengt Oxensljerna, den-

samme, som deltog i Niirnbergska fredsunderhandlin-

garna. Sysslan blef sedermera ofta nog begagnad så-

som tillfljkts- eller förvisningsort för de ulniärktare

statsmän, hvilka fruktades af eller ej kunde förlikas

med det radande partiet.

BREMEN och YERDEN.

Aret efter westfaliska fredens afslutande infunno

sig i Stockholm några från Bremen och Verden utskic-

kade ombud för att uppvakta deras nya öfverhet. Allt

var då färskt och jäft ; sändebuden blefvo med myc-
ken välvilja mottagna och fingo i allmänhet goda svar på
sina framställningar. De lemnade Stockholm, öfver-

hopade af skänker och fulla af glada förhoppningar.

Sedan i Niirnberg freden blifvit fuUkomligen stad-

fästad, beslöt Sverge att ioi'dningställa styrelsen öfver

ifrågavarande landvinningar. Den öfver desamma till-

ämnade regeringen skulle hafva sitt säte i Stade, och
Königsmarck utnämndes till general-guvernör , enligt

derom redan 1648 gifvet löfte ^). Riksrådet Shering

Pvosenhane ditskickades för alt mottaga trohetsed och

ordna styrelsen. De punkter, svenska regeringen före-

skref, voro ganska dryga, serdeles i afseende på kneckte-

utskrifningar. Landtständerna beqvämade sig dock slut-

ligen till deras anlagande och aflade hyllningsed i Juli

1651.

Men i afseende på Bremen, landets egentliga huf-

vudstad, mötte svårigheter; i synnerhet följande tvänne:

Den första, att en hop andeliga ämbetsmän inne-

hade sedan katolska tiden ganska betydliga löner och
gods. Kristina lolvade i början, att hvar och en af

dem skulle få i sin lifslid behålla, det han innehade.

Sådant oaktadt hände, att många personer sökte och
fingo förläningar bland just dessa gods. Kristina, in-

seende obilligheten deraf, gjorde med doraherrarna nä-

') Rådsprot. d. -3. Ma) le^y.
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gon öfverenskominelse om ersättning. Denna biet' ej

tillfredsställande. Domherrarna och de öfriga klagade

högt, att deras löner och inkomster hlefvo mot löfte

och billighet borttagna.

Andra och kinkigare punkten var stadens förhål-

lande i allmänhet till svenska regeringen, Bremen ha-

de af ålder varit en så kallad medelbar landtslad, ly-

dande under sin landsherre, erkebiskopen af Bremen
;

hvilken sjelf deremot såsom riksfurste var en omedel-

bar undersåtare under kejsaren. Men emedan borgrar-

na blifvit genom sin handel både rika och stolta, ön-
skade de, att Bremen måtte upphöjas till värdighet af

fri riksstad ; d. v. s. blifva omedelbart hörande under

kejsaren, och således befriad från sin lydnadspligt mot
erkebiskopen. Ett sådant försök hade redan omkring
1630 blifvit af kejsaren afslaget. Men längre fram un-
der kriget, och när i landet icke fanns någon laglig

öfverhet, hade staden Bremen blifvit kallad till riksda-

garna och äfven deltagit i westfaliska fredsunderhand-

lingen; allt på samma sätt som de verkligt fria riks-

städerna, dock utan att ännu vara dertill formeligen

utnämnd. Men, just när man började förutse, att

hela erkebiskopsdömet skulle blifva öfverlemnadt åt

svenskarna, utfärdade kejsaren den af staden Bremen
länge åstundade fullmagten att vara fri riksstad. Af-
sigten var tydligen att minska Sverges blifvande fördel

af landvinningen och att dit insmyga ett frö till fram-

tida tvister. Staden betaide dessutom kejsarens villfa-

righet med en summa af 100,000 gulden. Det
tyckes, som denna handling blifvit till någon tid hållen

hemlig; och märkeligt är, att i Avestfaliska fredsslutet

ingenting närmare bestämdes om det blifvande förhål-

landet med sjelfva staden Bremen; antingen då detta

skedde af försummelse, eller med berädt mod, för

att undvika fredsdröjande trätor eller förbehålla

sig utrymme för allehanda tydni^ngar; kanske af båda

skälen. De olika tydningarna uteblefvo ej heller. Sver-

ge påstod, alt Bremen varit en vanlig landstad under
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erkebiskopsdömel , och derföre numera vore det-

samtna iinder Sverge, och borde alltså a/lägga tro-

hetsed mot sistnämnde land och lyda under dess krona.

Bremen svarade, att det nu mera vore en fri riksstad,

och hade som sådan ingenting att göra med hvarken

erkebiskopsdömel Bremen eller med konungariket Sver-

ge. Kejsaren vore stadens enda och omedelbara öf-

verhet.

När derföre svenska ombuden infunno sig och for-

drade hyllningsed, åberopade staden ofvannämnde skäl

och svarade rent ui nej 1 samt förblef dcrvid. Till och

med när svenska ämbetsmännen ville uti Bremen sam-
mankalla landtständerna till hyllningens firande, blef så-

dant af både stadens styrelse och af dess befolkning

afslaget. Högtidligheten måste hållas i Stade, och Bre-

men förböd alla sina underhafvande att aflägga den i-

frågavarande eden.

Just vid denna tid inföll S:t Kristinas dag, eller

den 24 Juli. Königsmarck och Rosenhane, hvilka då

voro i Bremen, ville på nämnde dag låta till drottnin-

gens ära anställa en Ivsande högtidlighet och inbjödo

stadsstyrelsen till deltagande deri. Men borgmäslrarna

svarade: att sedan lutherska läran blifvil införd^

hade staden ej mer någon kännedom om helgonet Sanc-

ta Christina; och hvad drottningen af Sverge beträffa-

de, hyste man för henne t visserligen mycken vördnad;

men ej dcrhän, att vilja till dess betygande anställa

sådana offentliga högtidligheter, som man var skyldig

sin öfverhet, d. v. s. kejsaren ensam. Menighetens

ovilja var så stor, att svenskarna afstodo från försöket,

och beslöto att blott hemma hos sig och med sitt folk

fira dagen och namnet. Under den sålunda i deras

boning anställda högtidligheten läto de gång efter an-

nan aflossa några små der befintliga kanoner. Stads-

folket tog sig deröfver mycken förargelse och ström-

made i stora fiockar till rådshuset med klagomål, att

svenskarnas skjutning väckte oro och oordning; stads-

styrelsen borde förbjuda dylika upptåg; drottning
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Kristina hade öfver Bremen ingenting att säga , der-

före borde svenskarna ej heller uppföra sig som sta-

dens herrar o. s. v. Borgrnästrarne sökte lugna folket

genom föreställningar, att saken vore endast en enskild

högtidlighet, af svenskarna i deras enskilda boning

firad, och sålunda för Bremen af ingen betydelse. Men
hoparna låto ej säga sig, utan ropade än mer : vi haf-

va ingen ting att göra med hvarken svenskarna eller

deras drottning; de skola genast laga sig ur staden

o. s. v. Den upproriska rörelsen växte hvarje ögon-

blick och man begynte spänna kedjor öfver gatorna, i

synnerhet kring det qvai'ter, der svenskarna bodde.

Borgmästrania, som sågo, att folket i stället för att ta-

ga skäl blef af deras föreställningar än mera uppretadt,

sände Lud till Königsmarck med berättelse om förhål-

landet och begäran att upphöra med skjutningen, hvil-

ket också genast blef efterkommet. Detta uppträde re»

tade sinnena å ömse sidor. Kristina begärde upprät-

telse ; men bremrarna ville ej höra talas derom. De
begynte deremot om nätterna hålla vakt på sina murar och

spänna kedjor öfver gatorna, allt i afsigt att skydda sig

mot öfverraskning af svenskarna. Domherrarna begär-

de och erhölio kejsarens skyddsbref för sig och sina

lägenheter och uppfästade det på domkyrkndörren.

Svenskarna nedrefvo det och uppsatte i stället både

der och i gatuhörnen en af regeringen i Stade utfärdad

kungörelse mot detta skyddsbref och tillika en sträng

befallning, det ingen skulle understa sig att åt ifråga-

varande andeliga herrar utbetala de räntor, som af

dem begärdes, men nu mera egentligen tillhörde sven~

ska kronan. Denna kungörelse blef utaf bremrarna

genast nedrifven; hvarefter svenskarna af hämnd till-

spikade domherrarnas i kyrkan varande bänkar. Just

under denna spänning kora en svensk skrifvare , vid

namn Wolfsberg, försedd -med Kristinas förläningsbref

på några lägenheter i eller kring Bremen, af hvilka han

derföre ville sätta sig i besittning. Men pöbeln gjorde

upplopp och hindrade företaget} bvarpä rådet befallte
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honom innan solgången lemna staden. Han hotade att

klaga för drottningen; det hjelpte ej, och han måste

hals öfver hufviid skynda sig undan.

Dessa stridigheter väckte naturligtvis mycken upp-

märksamhet. Kristina lät den lärde, af henne besol-

dade, professor Conring, uppsätta och trycka en skrift

till försvar af hennes påståenden ; men afund och fruk-

tan för svenska öfvermagten skaffade Bremen många an-

hängare bland de tyska staterna. Afven Holland, som
nu var i mindre vänskapligt förhållande till Sverge, för-

svarade och uppäggade Bremen,' likaså kejsaren, hvil-

ken följande året utfärdade ett allmänt skyddsbref för

nämnde stad och gaf densamma säte och stämma bland

de vid då varande riksdag församlade fria riksstäderna;

och detta allt oaktadt svenskarnas ihärdiga och hög-

ljudda insagor. Af så allmänt medhåll ökades brem-
rarnas mod och anspråk, och saken fick ett för Sverge

ganska betänkligt utseende.

Hans Kristofer Königsmarck, den stolte och djerf-

ve krigaren, hvilken så ofta trotsat och betvingat mag-
tiga furstar och stater, kunde ej annat än harmas, då

han såg sig och sin regering på sådant sätt bemött "af

en enskild och mindre vigtig handelsstad. Han befara-

de dessutom, att bremrarnas öfvermod skulle locka dem
till infall i sjelfva det obestridda svenska landtområdet.

Med förebärande af detta skäl, troligen också med af-

sigt att skrämma borgrarna, begärde Königsmarck i

slutet af 1653 Kristinas tillstånd att anlägga några fä-

sten mot gränsen af stadsområdet. Drottningen lem-

nade härtill sitt bifall, utan att öfver den vigtiga frågan

hafva inhämtat rådets betänkande. I början af 1654
ämnade Königsmarck sålunda begynna anläggningen af

en skans vid Burg, hvilken ort svenskarna mente höra till

deras område. Bremrarna anade afsigten och låto i förväg

besätta platsen under påstående, att den hörde till staden.

Detta förklarade Königsmarck som ett fiendtligt angrepp,

lågade derföre dit, cröfrade efter kort motstånd den af

borgrarna uppförda skansen samt förbättrade och be-
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satte den med svenska troppar.' Tillika intog han fle-

re staden tillhöriga orter och lät befästa Lehe, en plats,

som genom sitt läge vid mynningen af Weser kunde

jemnte Burg beherrska Bremens hela handel. Till des-

sa fästningsverk tog han timmer på borgrarnas skog

och arbetare från deras underlydande byar, allt med
våld och tvång. Bremrarna vredgades, rustade och tå-

gade ut för att återtaga skansen. Königsmarck lät då

genomskära dammarna, så att vattnet flödade öfvcr slätt-

landet och bremiska soldaterna måste skynda tillbaka^

vadande deri ända upp till armarna. Han började nu

oroa deras handel, och Krislina befallle honom söka med
list bemägtiga sig staden. Något sådant var äfven å bana;

en mutad borgare skulle på flere ställen anlägga mord-

brand, och under eldsvådan och deraf följande viller-

valla äinnade svenskarna börja sitt angrepp och hop-

pades dervid en lätt seger. Anslaget blef dock upp-

täckt och förrädaren halshuggen, sydd i en säck och

på galgbacken nedgräfven. Königsmarck hade ej krigs-

styrka nog till en ordentlig belägring och kunde alltså

för det närvarande ingenting vidare företaga.

Sålunda hade det nyss afslutade kriget åter brutit

ut till enskildt och allmänt förderf. Allmän blef ock-

så oron deröfver; och ej minst i Sverge. För drott-

ningen, hvilken inom några veckor skulle nedlägga re-

geringen, var visserligen hela saken af föga betydenhet;

men för rådet icke så. Förvånade öfver Königsmarcks

djerfva åtgerder, frågade man hvarföre han sådana vid-

tagit utan att förut söka i fredlig väg bilägga tvi-

sten. Königsmarck svarade, alt allling skelt enligt Kri-

stinas egen befallning, hvilken han trott vara grun-

dad på formliga rådsbeslut. Rådet, och i synnerhet

Axel Oxenstjerna, blef ganska uppbragt; men i anse-

ende till drottningens snart förestående afsked, var det

ändamålslöst att ytterligare röra dervid. Man nöjde

sig med att befalla Königsmarck för närvarande afstå

från alla slags fiendtbga åtgerder.

Ordtvistea fortgick emellertid med yttersta häftig-
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het. Svergc påstod, att det var Bremen, som genom
besättandet af Burg begynt fiendtbgheterua, och sora så-

ledes vore den egentliga fredsbrylaren. Borgerskapet sva-

rade, alt Bremen ägde rällighet all bcsälta Burg ; och alt

Sverge i alla händelser vore den egentliga frcdsbryla-

ren^ emedan det med våld ålerlagit nämnde ort, och

ej sökt fredlig förlikning, såsom föreskrifvel var. Nä-
stan hela Tyskland tot^ parti för Bremen och ropade

högt öfver Sverges krigslyslnad och rofgirighet. Kej-

saren utfärdade ett hotande varningsbref till svenska re-

geringen i allmänhet och till Königsmarck i synnerhet;

derjemnte, fast i hemlighet, till Bromens borgerskap en

uppmaning till tappert motstånd samt löfte om skydd.

Afven Holland förde ungefär samma språk.

Uppmuntrade af alla dessa förhållanden, värfvade

bremrarna en hop troppar och började gå anfallsvis

till väga. Detta inträfläde just inemot Kristinas afsked,

så att i.Sverge hvarken den gamla regeringen ville el-

ler den blifvande kunde vidtaga några kraftiga åtgerder

till Königsmarcks förstärkande. Bremrarna hade der-

före mycken framgång; de återtogo Burg och flere ån-

gra orter samt plundrade större delen af svenska om-
rådet.

Vid denna tidepunkt nedlade Krislina regeringen.

Vi kunde derföre afbryta berättelsen om bremiska stri-

digheterna; men vilja dock för sammanhangets skull

här och på en gång följa händelsernas utveckling till

deras snara slut.

Underrättelsen om Bremens ofvannämnde krissrö-

relser och framgångar kom till Sverge första veckorna

af Karl Gustafs regering. Genom Kristinas förvållande

var brytningen engång ohjelpligen skedd, och ytterliga-

re olyckor kunde nu mera blott genom kraftiga åtger-

der förekommas. Utan dröjsmål skickades derföre en
hop troppar till de angripna orterna, så att der inom
kort fanns en betydlig styrka, hvilken dessutom anför-

des af sådana män, som Königsmarck, Karl Gustaf

Wrangel, Gustaf Otto Stenbock med flere i tvska;kri-
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get uppammade härförare. Innan kort hade Königs-

marck återtagit alla de af horgerskapet cröfrade orter-

na. En bremisk bonde, mutad med femtio dukater,

visade en förut okänd väg genom de omgifvande mo-
rasen. Den bestod af en dam, su smal, att på den-

samma rjmdes blott två man i bredd. På denna väg

framtågade Königsmarck , och helt oförmodadt sågo

bremrarna hela den svenska hären framför sig på ett

berg, beläget knappt två kanonskott från sjelfva staden.

En just då från svenska sidan utkommande partiskrift

använde på dessa förhållanden konung Davids andra

psalm och utropade: hvarföre vredgas bremrarne och

resa sig upp? Hvi tala de fåfängt mot Svcrges

krona och mot dess smorda, den mäglige Hans Kri-

stofer Königsmarck? o. s. v.

När saken antog ett så allvarsamt utseende, drogo

sig Bremens samtelige vänner tillbaka. Ingen ville för

dess skull våga ett krig mot Sverge; och HoUand tr-

böd icke hjelp, utan endast bemedling. Bremrarna, öfver-

lemnade ät sig sjelfva, beslöto visserligen göra mot-
stånd; men ledsnade snart vid de svårigheter, de upp-
ofFringar, som kriget medförde. Pöbeln, hvilken varit

i ordom stoltast och som nästan tvungit sin styrelse till

kriget, var ock den, som tröttnade först. När ett för-

slag till stillestånd misslyckades , emedan stadsstyrelsen

icke ville bifalla Sverges allt för stora fordringar, blef

stadsfolket öfver denna ihärdighet och öfver det i följe

deraf fortfarande kriget så misslynt, att ett uppror var

nära att utbrista. Andteligen ingick man stillestånd,

hvarunder dock svenska tropparna skulle af staden be-

komma inqvartering och dessutom 15,000 riksdaler i

underhåll. Snart följde fullkomlig fred och det på
följande villkor: l:o Frågan huruvida Bremen vore

medelbar eller omedelbar stad, uppsköts. 2:o Med
detta förbehåll skulle horgerskapet aflägga till Sverge

samma trohetsed, som förut till sina erkebiskopar. 3:o

Burg, Lehe och alla de omtvistade orterna lemnades åt

Sverge, och derjemnte 15,000 riksdaler till soldaternas
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aflöning. 4:o Sverge fick utnämna och hafva en i

Bremen varande stadsfogde, hvilken der i vissa fall äg-

de domsrätt.

I början af December 1654 anlände Königsmaick

och Rosenhane med troppar och lysande sällskap till

Bremen. Magistraten och de förnämsta köpniännerna

mötte en half mil utanför vallarna under kanonsalfvor

och granna tal. Från tullen ända till de sven-

ska herrarnas boning stodo icke blott stadens knecktar

utan ock dess borgare i gevär. Domherrarna dels

rjmde, dels sökte genom afbön blidka segrarna; roea

alla deras gods indrogos. Königsmarck och Rosenhane

Llefvo af det ödrajukade borgerskapet emottagna med
dyrbara pokaler till vängåfvor och firade med det ena

gästabudet efter det andra. JVågra dagar efter intåget

aflade staden sin ofvannämnde trohetsed mot Sverge

och dess krona.

För öfrigt märktes äfveu bland landtfolket miss-

nöje mot svenska styrelsen; ty vid en ar 1654 hållen

landtdag reste ständerna med oförrättade ärender hem;
antingen de voro dertill lockade af Sverges fiender,

eller drifna af svenska regeringens allt för stora for-

dringar.

TOLFTE KAPITLET-

OM SVERGES ÖFVERSJÖLÄNDER^

FIKNLAND.

Per Brahes första vistelse i detta land hade uträt-

tat mycket godt; men långt mer återstod att göra.

Klagomålen öfver liderlighetj vildhet, sjelfs^åld och e-
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oafbrutct. Biskop Terserus i Abo och hans ämbets-

broder i Borgo tillkännagåfvo, att det lägre presterska-

pet begick en mängd oordningar, hvilka biskoparna ic-

ke mägtade hvarken förekomma eller bestraffa, om de

också blefve underrättade derom ^). Flere af krigsbe-

fälet begagnade sin liksdagsrätt pu sådant vis, att de

tvingade hvar sina rotehållare att betala riksdagsresan ^).

Våldsbragder efter finska herrarna Maurilz Horn, Per

Dufva m. fl. omtalas äfvcn under närvarande regering.

Värst var dock tillståndet i de östliga, de mest

aflägsna delarne af landet, nemligen i Kexholms och Ny-

slotts län. Genom afståndet och genom innevånarnes så

väl råhet och laster som okunnighet i svenska språket, an-

sågo många ämbetsmän sig i det närmaste skyddade mot

alla efterräkningar och begingo derföre hejdlöst de gröfsta

orättvisor ocli pressningar. Kronans inkomster stannade

till en betydlig del i deras fickor. Icke nöjda med hvad så-

ledes undansnillades, pålade man folket flere alldeles olag-

liga skatter, hvilka sedan delades mellan uppbördsmännen

och landshöfdingen. Det hände t. ex., att den sedna-

re af hvarje inhyseshjon inom länet utkräfde en egen

och olaglig skatt af en rubel på personen. En annan

pålaga var sammanskottet till landshöfdingens underhåll

på dess resor. Det hände, att en Mörner på sådant

sätt blott för en enda natt uppbar 1293 daler. Det

hände ^ att landshöfdingar utkräfde af hvarje fogde år-

ligen en silfverkanna af 100 lods vigt och af häradshöfdin-

gen 80 eller 90 rubel för hvart ting. På sådant sätt

blefvo landshöfdingens inkomster af länet större än

kronans; och hvad han tog af sina underlydande tjen-

stemän, utpressade dessa af folket och naturligtvis än

mera dertill.

Förtrycket och orättvisorna gränsa till det otro-

liga. Det sades halva i nämnde trakter vant ett all-

') Rådsprof. den 17 Mars i647;
»; S. st. åtn 10 Mars 1649.
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mänt bruk, att domaren tog mutor af bada parterna, och

att dessa inför domstolen med fingrarnas uppräckande

gåfvo tillkänna, huru många riksdaler de ville gifva,

hvarefter domen också lämpades. Att söka upprättelse

hos domstol eller landshöfding var fåfängt; alla äm-
betsmännen höllo tillhopa i ett enda stort förbund till

främjande och skyddande af hvarandras rofferier.

Personer, som föregingo med sådant exempel, sak-

nade naturligtvis både vilja och magt att hälla folket

till ordning, sedlighet och till ärligt fullgörande af sina

pligter mot det allmänna. Sjelfsvåld, dryckenskap, ut-

sväfningar och undansnillande af kronans skatter hörde

derföre äfven bland folket till ordningen för dagen

;

och den ämbetsman, som ville å ömse sidor allvarligt

fullgöra sin pligt, blef hatad, kanske lika mycket af det

vid oordning vana folket, somaf de till roflerier samman-
svurna ämbetsmännen. Många bland innevånaine fun-

no dock ingen trefnad i det vilda lifvet, under de hår-

da pressningarna, utan flyttade hoptals öfver till Ryss-

land.

Regeringen i Stockholm kom någon gång dessa

förhållanden på spåren och ditsäude fiskaler att fram-

draga och bestraffa brottslingarna och försvara kronans

och den enskildes rätt. Men sådana blefvo dels mutade dels

skrämda till tystnad. En deribland, vid namn Samuel Cröll,

har dock år 1649 inlemnat den teckning af tillståndet i

Kexholms län, hvarur ofvanstående är taget. Han blef

derföre misshandlad och förföljd af det mägtiga ban-

det, hvari den eljest berömlige Per Brahe också säges

hafva deltagit. Den undersökning, som CröUs afgifna

berättelse föranledde, afstannade snart och utan på-

följd.

Huru Per Brahe för andra gången skickades som
generalguvernör till Finnland och hvad han der uträtta-

de, hafva vi redan omtalat. Efter hans hemkomst ville

Kristina ditsända Johan Oxensljerna, som man trodde,

för att från hofvet aflägsna denna herre, hvilken hon
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alldrig rätt kunde fördraga. Men faderu, rikskansle-

ren, afböjde förslaget.

För öfrigt klagades, alt den nästan uteslutande sta-

pelstadsrätt, som förmyndarestyrelsen gifvit åt Stock-

holm, var ganska hinderlig för iinnska städernas upp-
komst.

ESTLAKO OCH LIFFLAHD.

Dessa landskap förblefvo i sitt förra obestämda

förhållande. De styrdes af svenska generalguvernörer i

fiewel och Riga, understödda af svenska troppar i fäst-

ningarna. Man ditskickade äfven en mängd andra

svenska ämbetsmän, dels i hofrätten, dels i kyrkan och

högskolan. Också gjordes försök alt småningom införa

svenska lagar och sedvänjor; men dermed gick trögt,

emedan innevånarne af alla klasser vidhängde sina för-

ra vanor eller ovanor och ville ej afsäga sig den gamla
tyska lagstiftningen och det derunder rådande sjelfs-

våldet. Svenska regeringen gjorde ej heller något kraft-

fullare försök att sammansmälta ifrågavarande länder

med den egentliga rikskroppen.

I följe af delta obestämda tillstånd, likasom af

gammalt sjelfsvåld och landels aflägsenhet fortfor

det att vara en tummelplats för oordning, sedeslöshet

våldsgerningar; på samma sätt, som vi i föregående del

omtalat ^). Djerfheten gick så långt, att man icke

skyggde för någon ting. En PatkuU skaffade sig genom
falska framställningar förläningsbref på andras gods ; och
nedsatte genom samma medel sin^ ru3ttjenst till en

och en half häst, i stället för tolf, som den varit och
borde vara -). En annan vid namn Paikull, hvilken

till och med var ledamot i landlrådet, hade ej försyn

alt genom falska handlingar rycka till sig något af

Axel Oxenstjernas jord, utan att denne sednare kunde

') S-Ae del. pag. 162, 207.

^) Rådsprol, d. 13 Oct. 1G51.
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det hindra. Icke nöjd med denna vinst, lät samme man
flytta råstenarna än längre in på Oxenstjernas ägor.

Denne klagade vid landträlten och vann. Då gjorde

PaikuU ett väpnadt infall och borttog säden från den

omtvistade delen *). När sådant vågades mot rikets

anseddaste man, kan man dömma till förhållandet.

Svenska regeringen sökte visserligen medelst så väl hög-

skolan som hofrälten i Dorpt sprida ljus och ordning.

Erik Oxenstjerna , under den tid han var guver-

nör i Revpel, arbetade också mycket i denna väg "^j.

Men förderfvet var alltför djupt rotadt för att kunna
snart afhjelpas.

TRETTONDE KAPITLET.

5VERGES FÖRHÄLLANDE TILL UTLÄNDSKA MAGTER.

Den hållning och planinessighet, som utmärkte för-

myndarestyrelsens uppförande mot utrikes magter, sak-

nades under Kristinas egen regering. Hennes ombyt-

lighet, infall och personliga tycke inverkade äfven i det-

ta hänseende allt för ofta på regeringens gång.

RYSSLAND.

Mellan Sverge och Ryssland rådde under denna
likasom under förra styrelsen, och af samma skäl, ett

oafbrutet vänskapligt förhållande. Några smärre tviste-

S. st. d. 18 Noy. i652, enligt] Axel Oxenstjernas egna
uppg:ifter.

') Falk. En samling bref från Axel Oxenstjerna till E-
rik Oxenstjerna 1646, i647.
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punicter förekommo väl; raen blefvo uUn vidare pu-

följder bilaggda.

En dylik punkt var det närmare bestämmandet af

gränsen båda rikena emellan* ty en sådan hade ännu

icke alltsedan Stolbowa freden 1617 l>lifvit uppgången;

så föga vigt fastade båda vid de mellanliggande öde

landtsträckorna. Ar 1652 utnämndes för besagde än-

damål två kommissioner, den ena för finska, den an-

dra för liffländska gränsen ; raen det tyckes , som ären-

det likväl icke kunnat bringas till fullkomligt slut.

Andra tvistepunkten var följande. Under flere års

lid hade en stor hop menniskor ömsesidigt rymt öfver

från det ena riket till det andra. Delta var i synner-

het händelsen med svenska undersåtare; och man be-

räknade, att från 1617 till 1649 hade 28,000 hushåll

på sådant sätt öfvergifvit Finnland, Ingermanland och

LifHand; troligen för att i Bysslands outvecklade men
fredliga samhälle undvika Svcrges täta knecktutskrifnin-

gar, ökade skatter och jemnförelsevis strängare ordning.

Enligt fredsslutet skulle ofvannämnde öfverlöpare skic-

kas tillbaka; men sådant hade från ingendera sidan blif-

vit iakttaget. Är 1647 fordrade Sverge, att berörde

öfverenskommelse måtte sättas i verkställighet ; men
Ryssland vägrade. Ar 1649 hade några ryska sände-

bud kommit till Stockholm. Svenska regeringen, nu

mera befriad från tyska kriget, iakttog tillfället och

bragte saken åter å bana. Ryssarna vägrade i början, ty

de ansågo Sverge ännu vara inveckladt i ofvannämnde

krig. iJå lät regeringen från trycket utgifva en berät-

telse om de i Kiirnberg redan afslutade punkterna och

om de svenska tropparnas deraf följande hemfärd. Til-

lika anställdes ofTenlliga tacksägelser för fredsverkets

framgång; hvarefter ryssarna tillsades, att i händelse

af yllerligare ohillighet genast resa hem igen;

fartyget till deras öfverförande vore redan färdigt.

Delta frambragte åsyftad verkan. Sändebuden befara-

de, alt Sverge skulle kasta sina segervana härskaror öf-

ver Ryssland. De lofvade derföre alt betala först
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50,000, sedan 190,000 gulden, hvilket sista anbud bf ef

af Sverge raotlaget ']. När penningarna jemnle någon
uppköpt spanmål skulle föras till Sverge, utbrast i

Pleskow ett häftigt uppror. Folket under anförande af

en bagare uppreste sig och fängslade samt plundrade

svenska ombudet både på pengar och säd. Polska ut-

liggare spelte under, och som retemedel användes på-

slåendet, att spannemålsutförseln till Sverge skulle för-

orsaka hungersnöd i Ryssland. I förtröstan på egna

rikedomar och främmande hjelp, afslogo de upproriska

borgrarna sin egen styrelses förlikningsförslag, sä alt de

slutligen måste med vapen tvingas till underdånighet.

Sverge erhöll, hvad lofvadt var, och derjemnte upprät-

telse för den lidna skyrafen.

Tredje tvistepunkten var följande. Uti Polen ha-
de länge vistats en ryss, vid namn Johannes Senensis,

hvilken utgaf sig för brorson af Iwan Wasiliwilch

Szuiskij -j , och således som arfvinge till ryska

tronen. Det var troligen samma man , som med
understöd från Polen i hemlighet äggade upproret

i Pleskow. Detta medel misslyckades, såsom vi nyss

berättat. Johannes begaf sig derföre till Stockholm,

framställde sina anspråk, begärde Sverges hjelp och

lofvade deremot afträda några ryska landskap. Fram~
gången, mente han, vore tämligen säker ; ty han hade

i Ryssland ganska många anhängare. Svenska rege-

lingen, med minne af sina under Demetriska orolighe-

lerna på samma sätt gjorda landvinningar, lyssnade till

förslaget; men vågade ej närmare inlåta sig deri. Man
bad likväl Johannes försöka sin lycka i Ryssland. Om
han der kunde vinna något anhang och cröfra en el-

ler annan fästning, skulle Sverges hjelp icke uleblifva.

Tsaren, med kännedom om mannens förehafvanden, lät

genom ett serskildt sändebud begära hans utlemnandej

'; Enligt andra källor betalade Ryssland 400,000 riksda-
ler; enligt andra 150,000 rubler och 40,000 läster span-
mål. Rådsprot. d. 13 Sent. och 26 Oct t64Q,

a) Sc del. 5.
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inen Kristina, i förväg underrättad derom, hade sändt

Johannes till Revel. Afven der lät tsaren anmäla sam-

ma sin önskan. Ståthållaren, Erik Oxenstjerna, begär-

de anstånd för att inhämta Kristinas vilja; men lät un-

der tiden fangen rymma bort; alltsammans enligt förut

frän Stockholm gifven föreskrift. Sverge gjorde sig nu
helt oskyldigt. Mannen, hette det, hade kommit med
skyddsbref från furslen i Siebcnbärgen/ kunde såle-

des ej misslänkas eller fängslas; sedan hade han rest

eller rymt, ulan att regeringen visste hvart, eller på
hvad sätt.

Ryssar, tartarer och andra öst-europeiska folkslag

voro ännu försänkta i mycken råhet, och den tidens

häfder öfverflöda af exempel derpå. Så hade t. er.

år 1651 kommit en stor tartarisk beskickning till Stock-

holm. De trenne förnämsta medlemmarna deraf åkte

en gång tillsammans ned från ett högtidligt företräde

på slottet. Under vägen och i alla de kringvandrandes

åsyn började sändebuden att inne i vagnen först träta

och sedan slåss; det sednare så häftigt, att nästan alla

åkdonets rutor klingande föUo i marken ; alltsammans

till ej ringa förlustelse för de åskådande Stockholmrar-

na. Ryssarna, ehuru närmare till det bildade Europa,
voro föga mer hyfsade. Till Stockholm anlände en
gång en moskovitisk beskickning, så högtidlig, alt sjelfva

dess fuUmagtsbref var prentadt med stora gyllene bok-
stäfver. Föredragningen deraf tillgick så, att sändebu-
det upplåste och dess tolk öfversatte innehållet rad för

rad, utan att fästa ringaste afseende vid komma, punkt
eller mening. — En annan gång hände att, när huf-

vudmannen för rysska beskickningen en dag klockan 10
förmiddagen kallades till drottningen, var han redan af

brännvin så öfverlastad, att han ej förmådde efterkomma
bjudningen. Utan att blifva förlägen, omtalade han för-

hållandet och begärde anstånd till annan dag, samt att

då för säkerhets skull blifva tidigare på morgonen un-
derrättad om det tillämnade företrädet.

Svenskarna kände «ilt företrilde och lato äfven rys-
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sarna känna det. Vid tillfällen, sådana som ofvanstå-

ende, gåfvo de ined förnäm öfverlägsenhet ryssarna en

och annan underrättelse, om hvad brukligt var bland

Europas hyfsade folk; delta dock mer för att

visa högre bildning, än för att upphjelpa grannarnas.

Tvärtom, hvarje sådant försök motarbetades af Sverge.

Tsaren begärde tillstånd att värfva svenska soldater och

befälhafvare, sannolikt för att dermed ordna sin egea

krigsmagt ; men regeringen i Stockholm afslog det helt

och hållet. Rysslands råhet ansågs vara Sverges sä-

kerhet; och den var det ock. Emedan ryssarne icke hade

och icke ville hafva ordentliga sändebud vid de andra

europeiska hofven, kunde de ej heller få någon fullstän-

dig kunskap om utrikes förhållanden. Det var derföre

en lätt och ofta begagnad utväg att genom falska eller

vrängda underrättelser inverka på deras beslut. Man
gick dervid någon gång tämligen plumpt tillväga. Det

beflnnes ock, att svenska styrelsen, äfven under denna

tiderymd, lät med flit de frän Tyskland hemskickade

segerfanorna bäras förbi rysska sändebudets boning för

att sålunda rätt tydligt hålla honom Sverges segrar och

magt för ögonen ^).

Under den fredliga och länge regerande tsar Alexei

växte emellertid Ryssland i styrka och sammanhållning

;

fast ännu för det vestliga Europa nästan okändt. Dess

styrelse insåg dock fördelen af att komma i närmare

beröring med den öfriga verlden och sökte derföre

redan nu tränga sig fram till stranden af Östersjön.

Att för sådant ändamål med^vapen anfalla det segerrika

Sverge vågade man ej. Ar 1649 begärde deremot

rysska regeringen att med penningar få lösa Ingermanland

tillbaka. Sverge nekade och vidblef sin grundsats att

så mycket som möjligt beherrska Östersjöns stränder

och dervarande tullar. Man fortsatte äfven, ehuru la-

mare, den förra regeringens bemödande att draga Ryss-

lands handel från Archangel till Narwa, R.ewel och

') Rådsprot. d. 28 Maj J646.
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Riga. Erik Oxcnstjerna, under sin forvaltningstid iRe-

"wel, arbetade mycket också i denna väg. Några handelsmän

från Moskau hade äfven ingått i förslaget ^) ; och för

att ytterligare lätta detsamma, begärde man nedsättning

af tullen samt tillstånd för svenska köpmän att handla

i Pleskow och Ncwgorod. Men hoUändarne, som i

allmänhet voro afundsjuka öfver Sverges växande rö-

relse och serskildt befarade minskning i sin handel på
Archangel, lade allehanda hinder i vägen. Ryssland

sjelft insåg fördelen för Sverge, förlusten for sig och

afslog derföre anbuden. Under Kristinas sednare re-

geringsår äro inga åtgerder i detta hänseende an-

tecknade.

POIiEN.

Konung Uladislaus, i manlig, rakt nedstigande li-

nea ättling af Gustaf Wasa, dertill son af en f. d.

Sverges konung och sjelf fordom dess utvalde tronföl-

jare, påkallar i dessa hänseenden vår närmare upp-

märksamhet. Han var en bland Polens bättre konun-

gar, duglig, driftig, fredsäll och likväl segersäll, när

han tvingades till vapen. Under sin sextonåriga rege-

ring sökte han införa åtskilliga förbättringar, hvilket

dock misslyckades i följe af statsförfattningens och sjelf-

va folkets inånga egenheter och fel. Detta jemnte i

Polen vanliga nästan oupphönliga inre oroligheter för-

bittrade hans lefnad. Så tvistade lithauer med polac-

kar, katohker med protestanter och i Westpreussen sins

emellan både adel, bönder och borgare; i synnerhet

det motspänstiga Danzig. Alla bemödanden till lugn

och sansning voro fåfänga. Konungen sökte att vid

ett sammanträde förmå protestanter och katoliker till

fördragsamhet; men de skildes åt än merauppbragta mot
hvarandra, och äfven mot honom. Emedan polska

Ständerna icke ville sjelfva underhållet några ständiga

•) S. st. a^ Juni t64SU
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troppar, hade man vid konungavalet föresltrifvit TJla-

dislaiis, alt en fjerdedel af de hittills för hofhållningen

anslagt:a inkomsterna skulle användas till bcsoldande af

dylikt manskap. Så skedde; ocli artilleri samt några

stående regementer anskaffades. Då vaknade ständer-

nas fruktan, att konungen skulle med tillhjelp af dessa

troppar och af sitt allmänna anseende inskränka deras

frihet, och de tvungo honom derföre att afskeda en
betydlig del af krigsfolket. Uladislaus, uppbragt här-

öfver, vände sig till Kristina och begärde understöd för

att mot polska ständerna upprätthålla sitt anseende.

För att vinna hennes bifall, öppnade han för Sverge

utsigten att få behålla Liflland och bekomma Preussen ^).

Men Sverge följde sin förra statskonst och vägrade.

Snart härefter utbrast bland kosackerna ett svårt och
långvarigt uppror. Det var till en stor del framkalladt

af polska adelns öfvermod och orättvisor; men på riks-

dagarna hade samma adel vägrat bidrag till nödiga för-

svarsanstalter. Vid krigels utbrott ägde man derföre

hvarken fästningar eller folk att sätta mot den antå-

gande svärmen. Kosackerna utbredde sig härjande öf-

ver landet och hade inom kort tillfångatagit en stor

mängd af den öfvermodiga adeln och förjagat de få

mötande tropparna. Just vid denna tid dog konung
Uladislaus. Sjukdomen var ett häftigt slag; kanske

följden af harm och bekymmer
Uladislaus var förmäld, första gången med Cecilia

Renata, en syster till kejsar Ferdinand den tredje ; och
andra gången med Lovisa Maria Gonzaga, en herti-

ginna af Mantua, uppfostrad vid fransyska hofvet. Alla

de barn, han med dessa gemåler ägde, dogo i yngre

åren och före sin fader.

Det var den 20 Maj 1648, som Uladis-

laus afled. Genast hörde man som tronsökare omta-
las flere furstar från Österrike, Ryssland, Ungern
och sluteligen Uladislai tvänne bröder» Johan Kasimir

"Tliådsprol. d. 29 Maj 1647.

Fryxells Btr. S. 6
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och Karl Ferdinand; bada häftigt läflande, oaktadt de-

ras blodsband och andeliga stånd; den förste var nem-
ligen kardinal, den andre bisl<op. Dessa två hade me-
sta anbanget inom Polen ; tj man fruktade en främ-

mande konung med egna, af ständerna oberoende till-

gångar. Båda prinsarna vände sig genast till Kristina

och begärde hennes understöd. Karl Ferdinand skrcf

till och med till Axel Oxenstjerna och grefve Magnus
med anhållan om deras förord hos drottningen. I hän-

delse af bjelp lofvade Karl Ferdinand, att städse visa

tacksamhet; Johan Kasimir dessutom att afstå både
Liffland och sina arfsanspråk pa svenska kronan; Ula-

dislaus hade nemligen på dödssängen utnämnt Johan
Kasimir till sin efterträdare som Sverges arfkonung.

Frågan om polska konungavalet föredrogs i svenska

rådet. Rikskansleren yttrade : all en klok och mäglig

konung i Polen vore för Svcrge någonling ganska
farligl ; men deremol ju oförslåndigare och svagare,

deslo bällre. Emedan nu Johan Kasimir vore en så-

dan, och dessulom äldsl, och hade begärt Sverges hjelp,

hörde man förorda honom. Han kunde då måhända
af tacksamhet bortlägga svenska konungalilleln. Tro-

ligen får han i alla fall rösterna, ty polackarna vilja

hafva en skuggkonung, hvilkel också är, hvad Sverge

och Frankrike dem önska ^). Oxenstjernas mening
antogs. Johan Kasimir blef af både Frankrike och
Sverge förordad och af polska ständerna till konung
utvald.

Sedan Johan Kasimir vunnit delta syftemål, glöm-

de han sina förut gifna löften. Han fortfor att kalla

sig Sverges, Götes och \A'endes konung; han gjorde

anspråk på detta rike och serskildt på Liffland, samt

ansatte Sverges tre kronor i sitt sigill. Han föreslog

"visserligen ;ilt nedlägga sina arfsanspråk, om blott Sver-

ge ville åt honom afstå något landskap ; t. ex. Liff-

land, häldst till hans egen och enskilda tillhörighet.

*) liådsprot. å. 6 och 7 Sept. 1G48.
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Men Sverge nekade härtill, och crhöd i dess ställe en mil-

lion riksdaler samt hjelptroppar mot de upproriska kos-

sackerna. Johan Kasimir svarade: all för så ringa

summa Jean man ej sälja något konungarike.

Johan Kasimirs regering var ganska orolig och

svår. Kosack-upproret fortgick heständigt. I de fle-

sta striderna flydde polska tropparna pa ett fegt och

skamligt sätt; öfverlemnande sitt och landets försvar åt

tjska legoknecklar, hvilka vanligtvis voro de enda, som
gjorde kosackerna något allvarsammare motstånd. Det
hände till och med, att man niäste ställa tyska soldater

bakom de polska, för alt hindra desse sednare från

flykt. När 1651 Johan Kasimir vunnit en betydlig se-

ger öfver kosackerna och kunnat genom dess fullföl-

jande måhända göra slut på hela upproret, hindrades

han derifrån af polackarna sjelfva, hvilka till större de-

len plötsligen öfvergåfvo honom, dels af öfvermod, dels

af hemlängtan, dels ock af fruktan, att konungen skulle

genom för stor medgång blifva farlig för deras frihet.

Inom några veckor hade kosackerna åter hämtat kraf-

ter och började ånyo sina plundrande infall.

Enskilda öfverlöpare saknades ej heller. Om Rad-
ziejowsky och hans förrädiska företag hafva vi redan

talat. Afven en Radzivil från Littauen började un-

der denna tid hemliga stämplingar med Sverge ^).

Dessa olyckliga omständigheter förbittrade polska

Wasarnas regering och ledde folk och land framåt till

förderfvet. Polackarnas egennytta och njutningslystnad

ville för stateps bästa knappt uppoffra någon enda
skärf; deras sjelfsräld och obändighet ville ej under-

kasta sig lagar och styrelse; deras misstänksamhet be-
röfvade regenten all magt, till och med att främja de-
ras eget bästa. Konungarna å sin sida tänkte bestän-

digt på medel att utvidga sitt inflytande och skj^dde

dervid ej hemliga stämplingar med utlänningen, icke ens

uppoflringar af hela landskap, såsom vi sett efter den el-

») Mdsprot. å. « KcT. 1C48.
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jest berömvärde Uladislaus. Aningen eller kunskapen

om dessa förräderier retade folket än mera, och så

växte hatet och misstroendet ömsesidigt till förderf för

Polen och till glädje för grannarna. Afven för Sverge.

Axel Oxenstjerna anmärkte, huru Polen försvagas ge-

nom sina inre oroligheter, hvilka grannarna spela

under ^). Sverge var sjelft en sådan spelman ; tj för

nästan hvarenda polsk riksdag finner man, att rådet

ditskickade någon utliggare. Ar 1651 vidtogs en så-

dan åtgerd uttryckligen derföre, att man fruktade , det

Polens konung och ständer skulle möjligtvis kunna till

Sverges olycka med hvarandra förenas ^). — Man fort-

satte äfven den gamla planen att mot Polen reta och

skydda Danzig; alldeles på samma sätt som kejsaren

mot Sverge retade och skyddade Bremen ^). Polen

ville nemligen gerna eröfra Danzig; i synnerhet för alt

fa östersjöhamn för en tillämnad flotta; och Spanien m.
fl. hade lofvat biträde till företaget. Sverge, som ge-

nom sina sändebud fatt reda på planen, varnade Danzig

och lofvade hjelp till beskyddande af dess frihet. Pla-

nen, upptäckt, måste för tillfället inställas.

Äfven Polen å sin sida sträfvade att efter förmå-

gan tillfoga Sverge skada. Försöket att rycka till sig

Ösel hafva vi redan omtalat*). Ar 1651 förehades en
plan att öfverraska och från Sverge borttaga Riga, Nå-
gra holländska der bosatta köpmän voro vunna för för-

slaget och skulle bidraga till dess utförande. Men sa-

ken hölls icke tyst nog. Björnklo, svenska sändebudet

i Wien, fick derom spaning och furst Ragotzki i Sie-

benbiirgen fullständig underrättelse. Båda skyndade att

meddela svenska regeringen, hvad de visste. Besätt-

ningen i Riga blef genast förstärkt, och hela förslaget

om intet.

Den beständiga fiendskapen var nära alt utbrista i

') S. st. d. 22 Maj 1649.
») S. t. d.22 Okt. 1651.
3) S. st. d. 13 Mars 1651.
") Se 8:de del. pag. 2!1.
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öppet krig. Ar 1648 herrskade inom Polen en för-

färlig villervalla genom så väl kossack-upproret, som
tronledighelen och valpartierna. I svenska rådet väck-

tes derföre fråga om att anfalla Polen, och alt till så-

dant ändamål använda det just nu från .tyska kriget

hemkommande manskapet; man hoppades dervid sam-

ma lyckliga utgång, som på sista danska fejden. Men
Axel Oxenstjcrna talade för fredens bibehållande. Det

vore, sade han, en bclänldig sak alt med krig öfver-

falla ett oskyldigt folk. Den danska fejden var på
sin lid elt oförväget vågstycke, hvilkct^ blott genom
Guds nåd fick en så lycklig utgång. Ake Natt och
Dag invände : att den sa^nmc Guden Icfde ännu. ()-

xenstjerna svarade: Ja visserligen! Men skillnaden' är,

att kriget mot Polen skulle vara orättvist och der-

före ej förljcna Guds hjelp. Sverge är dessutom i

stort behof af fred, för alt dcrunder ordna sitt kam-
marverk ^j. Hans mening segrade.

Stilleståndet fortgick således orubbadt. Man ville

förvandla det till verklig fred, och ombud för sådan af-

sigt skickades till Liibeck är 1651. Chanut var å Frank-
rikes vägnar medlare. Men genast uppkommo tvister,

som ej kunde slitas; i synnerhet den, att Johan Ka-
simir ville behålla sina anspråk på Sverge, hvarföre

ock han sjelf behöll rikets tre kronor i sitt sigill och
hans ombud kallade Kristina svenskarnas drottning, ej

Sverges drottning. I följe häraf ville denna sednares

ombud icke godkänna polackarnas fullmagt, ej heller

med dem sammanträda. Under dessa och dylika tvi-

ster förgingo flere månader, utan att ens någon sam-
mankomst blifvit hällen. Fur att åstadkomma en så-

dan och dervid möjligtvis genom personligt samtal un-
danrödja några af hindren, föll Chanut på den tanken,

att bjuda båda parterna till sig på gästabud; delta lik-

väl med stor farhåga, att herrarne under nordisk dryc-

kenskap kunde måhända råka i än värre tvister. I

'; S. st. d. 4 Aug. 1G4S.
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synnerhet fruktade han för svensken WacJitmeister, hvil-

ken i allmänhet var stolt och uppbrusande och dertill

af ett oroligt ölsinne. Men, emedan intet annat medel
återstod, måste della försökas. Det gick på sätt och
vis lyckligt, d. v. s. utan trätor. Ja, man hörde kring

laget blott glädje, brorsskålar och omfamningar. Men
i hufvudsaken vanns ingenting; ty båda parterna vid-

blefvo sina påståenden. I synnerhet höllo sig polac-

karna raka. De llngo just under mötet underrättelse

om den ofvannämnde segern, som Johan Kasimir vann
öfver kosackerna. Till dess firande anställde sände-

huden en stor och bullersam högtid, som väckte hela

Liibecks uppmärksamhet och svenskarnas harm ; det

sednare i synnerhet derföre, att polackarna läto bland

folket utkasta en öfver nämnde seger preglad skåde-

penning, på hvilken man säg på ena sidan polska ko-

nungens bild jemnte orden : Johan Kasimir, Polens,

Sverges, Qötes och TVcndcs konung; på andra sidan

fyra kronor, sammanbundna med en lagerkrans. De
fyra kronorna betecknade naturligtvis de fyra i titteln

uppräknade rikena och voro jemnte samma tittel ett

nytt bevis på Johan Kasimirs fortfarande anspråk.

Svenskarna blefvo uppbragta; polackarna ville ej gifva

med sig, och efter ett halft års sammanvaro upplöstes

mötet.

I slutet af 1652 sammanträdde det å»yo, och å

samma ort; men olyckligtvis med å ömse sidor samma
fordringar, samma envishet och derföre samma utgång.

Till denna sednare bidrog måhända i någon mån den

omständigheten, alt Axel Oxensljerna hyste för hela

polska folket en djup känsla af hade vedervilja och

förakt. Han hade af sådan orsak i förhållningsbrefvet

uppsatt Sverges fordringar ganska högt; och ombuden,

med minne af hans missnöje öfver polska stilleständet

1G35, vågade icke i någon punkt gifva efter för att

icke vid hemkomsten blifva utsatt för den gamles förebråel-

ser. Också Johan Kasimir hade af kejsaren erhållit

löfte om bjelp och vid sista polska riksdagen fått sig
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beviljade mer mynt och folk an vanligt, och var der-

före å sin sida lika oböjlig. Björnklo lyckades att i

Wien förskaffa sig afskrifter af polska ombudens för-

hållningsbref, hvarur syntes, att Johan Kasimir var i

sjelfva verket föga angeläger» om fred. När dessa hand-
lingar blefvo bland svenskarna bekanta, förlorades na-
turligtvis allt hopp om lycklig utgång och mötet upp-
löstes, efter nära tre månaders samraanvaro.

Sverges och Polens uppförande under dessa mö-
ten är märkvärdigt nog. Båda talade högt om sin magt
och sin ära, och om sina derpå grundade anspråk. I

sjelfva verket kände hvar och en sin egen vanraagt och
grundade sina anspråk förnämligast på det hopp, att till-

ståndet hos motståndaren skulle vara än sämre. Sverge

led af så stor penningenöd, att nian »j kunde på län-

ge affärda fredsombuden; och grefve Magnus föreslog,

att till ytterligare besparing borde alla dervid syssel-

satta herrar äta vid gemensamt bord och uppassas af

gemensamma hofsvenner; icke som hittills hafva hvar
sin egen tallel och betjeuing. Sjelf undandrog han sig

dock att deltaga i denna tartliga beskickning; och Sal-

vius, som måste deran, tog saken så illa, att han vid

ankomsten till Liibeck hemskickade den föreslagna ge-
mensamma hofbetjeningen och ordnade allt på vanligt

vis. Så saknade svenskarna medel att enligt tidens sed

underhålla en beskickning; huru mycket mer att un-
derhälla ett krig. — Polackarna sågo år efter år, gång
efter gång, sina troppar förjagade och sitt land härjadt

af kosacken ; de kunde uppenbarligen icke försvara sig

mot denna fiende, än mindre mot en dertill kom-
mande ny.

Johan Kasimirs sista beskickning till Sverge skola

vi berätta i sammanhang med Karl Gustafs historia.

ÖSTEUniKE.

Genom besittningen af Pommern och Bremen m.
m. kora Sverge till kejsaren och till tyska riket uti
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flere uya fdrhallandeu, vanligtvis i tvister; seideles an-

gående investituren ; d. v. s. att nämnde genom fre-

den afträdda landskap skulle äfven vid tyska riksdagen

säsom riksläa till Sverge formligen öfverlemnas. Först

sedan detta skett, kunde nemligen Sverge vid samma
riksmöten taga säte och stämma. Men nu påstod kui'-

fursten af Brandenburg, att sådant ej borde beviljas,

förrän gränstvisten mellan honom och Sverge blifvit af-

gjord. Kejsaren biföll påståendet; och begges af-

sigt dermed var troligen att sålunda halva ett baud på
Sverge. Emellertid hade man i Stockholm genast ef-

ter niirnbergska underhandlingarnas slut påtänkt en be-

skickning till investiturens mottagande. Gunstlingen,

grefve Magnus, var dertill utsedd för att genom denna

lysande handling ytterligare förherrligas. Men snart

märkte man de mötande svårigheterna. Då blefi gref-

vens ställe Björnklo skickad till Wien. Mellan honom
och kejserliga hofvet uppstodo långa tvister, för det

mesta om ceremonier samt om majestätstilteln. På ett

helt års tid^ fick han icke ens företräde; än mindre in-

vestitur. Ar 1652 kom Bengt Oxenstjerna i samma
ärende till Prag, der kejsaren och kurfurstarna då vi-

stades; men äfven hans bemödande blef fåfängt; och

han sjelf behandlades med så liten aktning, att han

snart ansåg sig böra för Sverges ära lemna kejserliga

hofvet. Andteligen 1C53 och sedan tvisterna med
Brandenburg blifvit afgjorda , beviljades investituren.

Men vid samma tid förestod Kristinas afsked, hvarföre

hon nu mera sjelf uppsköt högtidligheten, på det den

icke skulle behöfva att med dubbel kostnad vid Karl

Gustafs tillträde förnyas.

Det den tiden löpande ryktet om ett förslag till

äktenskap mellan Kristina och kejsarens son synes htf-

va varit utan all grund.

Så väl genom att på ofvannämnde sätt hindra in-

vestituren, som genom att understödja och reta Bre-

men m. m., visade kejsaren en tydlig obenägenhet mot

Sverge. Sådant oaktadt närmade sig Kristina ganska
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nijcket till liofvet i Wien. Ar l£53 vilJe kejsaren låta

i förväg välja sin son till efterträdare. Frankrike ar-

betade deremot; ty det ville försvaga österrikiska hu-
set och derföre från detsamma fljtta kejsarekronan på
en annan iursteätt. Man trodde allmänt, att Sverge,

Österrikes gamla motpart, skulle häri förena sig med
Frankrike. Man förvånades så mycket mer, när Kri-

stina icke blott gaf sina egna röster åt kejsarens son,

utan äfven uppmanade de andra tyska staterna att följa

exemplet; och dervid till och med talade om de stora

förljeuster, österrikiska huset hade af Tyskland, och
huru väl det förvaltat den nu i lång tid iunehafda kej-

saremagten. Detta lät underligt ur Kristinas mun, då
man besinnade, att den af Sverge beständigt anförda

orsaken till deltagandet i trettioåriga kriget var klago-

mål öfvér kejsarens tyranni mot tyska staterna. Be-
synnerligt var ock, att 1654 om vintern, just när brem-
rarna började att på kejsarens uppmaning gripa till va-

pen mot Sverge, blef kejserliga sändebudet Montecuculi

af Kristina mottaget med alla tecken till nåd och för-

troende. Orsaken till detta, likasom till några andra

dylika förhållanden, torde hafva varit, att Kristina vid

denna tiden tänkte mindre 2'>å Sverges, än på sin egen
fördel; hvarföre hon sökte genom eftergifvenhet bereda

sig anspråk på kejsarens välvilja under hennes framtida

vistelse i det sydliga Europa.

HOLLAND.

Piedan under förmyndarestyrelsen hade Sverges

handel tillväxt på ett förvånande sätt; och efter Bröm-
sebrofreden tycktes detta böra blifva än mera händelsen.

Bland alla pä Östersjön seglande folk hade svenskarna

ensamma fördelen af tullfrihet i sundet, kunde derföre

också undersälja de andra och draga handeln nästan

uteslutande till sig. Holländarna insägo genast den fara,

som i detta afseende hotade deras egen rörelse, och på
samma gäng deras eget välstånd. Vänskapen med Sver-
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ge, hvilken nyss iörut varit sä serdeles varm och för-

trolig, förvandlades derföre inom elt års tid till afund

och hat; och köpraännerna i Amsterdam började snart

hålla sammankomster fur att utgrunda bästa medlen till

qväfvande af Sverges växande handel '). Deras rege-

rmg påböd redan 1646, att alla varor, som kommo
från Östersjön, skulle i holländska hanwiarna betala en

viss tull, kallad YeilgcU. Afsigten sades vara att be-

täcka kostnaden för de rustningar, som Holland be-

höfde göra för att skydda handeln pa INord- och Öster-

sjön. Egentliga afsigteu var att dermed niotväga den

fördel, som svenska köpmän hade genom tullfriheten i

Öresund, och att sålunda jemna forhållandet mellan

dem och holländarne. Sverge klagade, men utan ver-

kan. HoUändarne forlforo att så mycket, som utan

fredsbrott ske kunde, skada Sverge och i synnerhet dess

handel. De borttogo några skepp, som kommo från

svenska nybygget uti Afrika, och deras köpmän tilläto

sig öppna fiendtligheter moc nybygget i Amerika, Ar
S649 ingingo de med Danmark en öfverenskommelse,

den så kallade Redcmlions-iraktalen , hvilken lemnade

sundska tulluppbörden i hoUändarnes hand, af hvilket

tillfälle dessa begagnade sig att oroa svenska handels-

skeppen. Vid den ena underhandlingen mellan Sverge

och Polen skulle holländarne vara medlare; men visade

dock öppen partiskhet för det sistnämnde riket. Under
Sverges oenighet med Uremen uppmuntrade Holland

denna sednare stad till motstånd. En svensk köpman
blef i Amsterdam dagligen fängslad och qvarhållen

;

och när 1653 kriget mellan England och Holland ut-

bröt, och svenska köpmännerna ville begagna tillfället

att som neutrala draga handeln till sig, började hollän-

darna att under allehanda förevändningar uppbringa

sådana skepp. Om äfven olagligheten sedan er-

kändes och fartygen återlemnades^ skedde det likväl så

') FalJi. Axel Oxcnstj«rna till Erik Oxcnstjerna d. 17
. Dec. 1647.
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sent, alt för svenskarna stor skada genom dröjsmålet

förorsakades. Man såg tydligen, del afsigten var alt

hindra Sverge från en närmare och hfligare handelsrö-

relse med södra Europa.

I det längsta undvek Sverge att mot dessa fiendt-

ligheter vidtaga några kraftigare åtgerder. Slutligen och

under Kristinas sista regeringsår närmade hon sig till

England, Hollands då varande motståndare; och 1653

blefvo i Stockholm flere holländska köpmän, skepp och

varor tagna i beslag. Svenskarna hade genom ofvan-

nämnde stäniplingar blifvit mot Holland så uppretade,

alt denna sista åtgerd väckte i Stockholm mycken och

allmän glädje ^), ehuru Kristina var nog djerf att vid-

taga den på ett alldeles olagligt sätt; d. v. s. utan rå-

dets hörande. Genom löfte om upprättelse och om
frihet för de i Holland fasttagna svenskarna och deras

varor, lyckades det väl att få beslaget häfvetj men bå-

da staterna hade till hvarandra kommit uti ett ganska

fiendtligt förhållande, hvilket fortfor och föranledde det

under nästa regering utbristande kriget.

FRANKRIKE.

Redan tidigt visade Kristina en liflig beundran och

varm tillgifvenhet for Frankrike och allt, hvad derraed

stod i gemenskap. Första orsaken till delta förhållande

är svår alt uppgifva. Troligen bidrogo dertill flere o-

lika skäl, t. ex. språkets redan utbildade behag och

folkets lätta umgängessätt; kanske ock till en del det

förtroliga och under hela hennes ungdom fortfarande

förbundet med nämnde land; möjligtvis ock gunstlingen

De la Gardies fransyska börd, seder och tänkesätt.

Orsakerna må nu hafva varit hvilka som häldst; verk-

ningarna deraf föllo dock snart i ögonen. Redan un-

der första regeringsåren finner man en mängd fransmän

') De la Gärd. J. Ekeblad liU C. Ekeblad. Stockholm
d. 2 No v. J653.
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lantagna vid holvet. Deras antal och ynnest ökades

mer och mer, och det så, att allvarsamma miss-

nöjen deröfver uppstodo. Redan 1647 yttrade pre-

sterskapet med understöd af Per Brahe den önskan,

att fransmännen måtte frän hofvet aflägsnas ; ty man
Iruktade deras yppighet, lättsinne och främmande tros-

bekännelse. Under riksdagen 164i> framställde bonde-

ståndet samma önskan. Det tyckes dock, som mot-
ståndet snarare retat än rättat drottningen. Sistnämn-

de år inkom till Sverge förra fransyska sändebudet i

Warschau, grefve De Bregy. Denne man lyckades vin-

na Kristinas ynnest och förtroende i så hög grad, att

hon ofta under samtal med honom tillbragte halfva nat-

ten ^). Hon beslutade antaga honom till förste hofmar-

skalk, med uppdrag att värfva trehundrade fransyska

ädlingar, hvilka skulle bhfva hennes närmaste lifvakt.

Detta retade naturligtvis svenskarna än mera. Rådet

gjorde formeliga föreställningar deremot och bad Kri-

stina frivilligt afstå från förslaget, hvilken önskan hon
sluteligen fann lör godt att efterkomma. Likväl fort-

for hon att mer och mer uti sitt hof upptaga fransmän

och hade stundom på en gång icke mindre än fyra sä-

dana handskrifvare. Sjelf begagnade hon både ofta

och gerna deras språk, och det såväl i tal som skrift.

Denna hennes personliga tillgifvenhet inverkade

ganska mycket på statsangelägenheternas gång. Vi haf-

va i föregående berättelser, i synnerhet i kapitlen om
westfaliska freden, anfört flere bevis på hennes efter-

låtenhet för fransyska hofvets önskningar. Afven vid

andra tillfällen , och det ej sällan, föreföllo dylika upp-
träden. Så t. ex. bannade hon pfaltsgrefven Karl Gu-
staf derföre, alt denne under sammanträdet i Nlirnberg

icke nog lifligt understödde Frankrikes fordringar

Straxt efteråt blef svenska sändebudet i Paris, den rykt-

bare Shering Rosenhane, af drottningen återkallad der-

•) De la Gärd. Ekebl. bref d. 17 Oct. 1649.
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löre, alt han under striderna mellan hofvet och pärla-

menlet lagit det sednares parti. Ar 1648 förärade

drottningen ät kardinal Mazarin ett enkom för hans räk-

ning byggdt örlogsfarlyg, hvilket kallades till hans ära

och med hans namn Julius , samt förde trettiotvå ka-

noner och värderades till 40,000 riksdaler. Ungefär

vid samma lid erhöll hon af fransyska hofvet en sum-
ma af 100,000 riksdaler; som det sades till skänks,

men som det tyckes, i afräkning på en ej fullt erkänd

fordran. Kristina förärade tillbaka åt enkedrottningeu,

regentinnan af Frankrike, ett likaledes för dennas räk-

ning uppbyggdt och med hennes namn uppkalladt ör-

iogsfartyg. Krislinas tillgifvenhet eller rallare eflergif-

venhet för Frankrike var så allmänt känd, att till och
med nämnde lands sändebud sjelfva måste vidgå för-

hållandet.

Dessa hennes tänkesätt visade sig i synnerhet verk-

samma under striderna mellan hofvet och parlamentet.

Utan betänkande tog hon det förstnämndes parti och
det så ifrigt och högljudt, att sådana hennes tänkesätt

blefvo allmänt kända öfver hela Europa; hvarföre ock
under pariserupproret 1C48 den stormande pöbeln in-

billade sig, att Kristina med svenska troppar stode för

portarna för att understödja hofpartiet. Denna villfa-

relse var dock en aning om hvad, som tillämnadesj ty

några månader derefter anhöll Mazarin, alt Sverges i

Tyskland varande troppar skulle efter freden öfverlåtas

till franska hofvets tjenst mot det upproriska frondpar-

tiet. Kristina var genast färdig, ja ganska ifrig alt vill-

fara denna begäran och yttrade för Chanut sin förhopp-
ning alt kunna genomdrifva saken. Men hon bedrog
sig. Alla rådsherrarna, anförde af Axel Oxenstjerna
och Jakob De la Gardie, satte sig deremot och till

och med sjelfva grefve Magnus följde deras exempel.
De anmärkte, alt Sverge behöfde lätlnad genom krigs-

folkets afskedande; samt alt hjelptropparnas öfverlemnan-
de åt Frankrike skulle med skäl ulsälta Sverge för
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Spaniens fiendsltap *) , och måhända föranleda ett

nytt krig. När Kristina med allt sitt bemödande icke

förmådde öfvervinna motståndet, tog Lon saken på en

annan sida. Nu skulle pfaltsgrefven Karl Gustaf i hem-
lighet öfverlala de afskedslagande tropparna att låta å

Dyo värfva sig. Egentligen borde det ske för svenska

kronans räkning ; men för att derigenom icke gifva

Spanien någon krigsanledning skulle alltsammans ut-

gifvas såsom ett enskildt företag af någon bland krigs-

höfdingarna j ungelär i samma väg som Waliensteins

eller hertig Bernhards rustningar. Detta var Kristinas

och Chanuts nya förslag; men det återstod alt till det-

sammas verkställande finna en skicklig anförare. Karl

Gustaf Wrangel ville icke låna sig dei-till, än mindre

Hans Kristofer Königsmarck; och ingen bland de andra

liade nog anseende, Sluteligen framkom Kristina äfven

nu med sin grefve Magnus, och föreslog alt denna her-

re borde bland de afskedstagande tropparna värfva tio-

tusen man och jemnte svågern, Gustaf Adolf Lewen-
baupt, anföra dem mot Frankrikes liender. I öfverens-

stämmelse med denna plan befallte hon också pfalts-

grefven Karl Gustaf skicka tvåtusen man mot fransyska

gränsen. Så tycktes förslaget gå i verkställighet och
Sverge invecklas i ett nytt krig knappt ett hälft år,

sedan Kristina med så mycken ifver påskyndat det

förras afslulande. Likväl mötte det ena hindret efler

det andra. Riksråderna forlforo alt med seg ihärdighet

motarbeta förslaget, äfven i denna dess sednare form.

Deras många vänner och anhöriga bland krigsbefälet

gjorde allt möjligt för att under hvarjehanda förevänd-

ningar hindra eller fördröja verkställigheten ; och gamla

Jakob de la Gardie satte sig helt och hållet mot so-

nens deltagande deri. Det tyckes, som äfven denne
sednare varit mindre nöjd med sitt tillämnade upp-
drag, emedan han oaktadt många underhandlingar icke

kunde med franska hofvet komma öfvcrens ora villko-

') RådsproU d. 9 och 10 Mars 1649.
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fen. Troligen önskade han häldre stadna pa sin ly-

sande plats inora fäderneslandet. Så blef saken genom
den allmanna oviljan och overksamheten fördröjd, till

dess ifvern hos drottningen småningom svalnade. Inom
ett år hade man sluteligen nedprutat alltsammans till

elt regemente af tolfhuudrade man, hvilket skulle sän-

das såsom lifvakt åt konung Ludvig den fjortonde. Men
det oaktadt fortfor rådsherrarnes motstånd. Underslö-

del, mente man, vore för ringa för all gagna Frank-
rike, men tillräckligt för all relä kejsaren och Spa-
nien. Mängden, som fått fatt i sai^en, knotade, alt

man ämnade ål utlänningen sälja Svcrges blod. Kristina

ville dock ej helt och hållet afstå från sin föresats ; men
Chanut trodde nu mera, att fördelen af så liten hjelp-

sändning icke motsvarade olägenheterna af det derige-

iiom allmänt retade missnöjet. Han gjorde derföre af

nödvändigheten en dygd och förklarade inför Axel O-
xensljerna, all Frankrike ej ville yllerligare drifva den-

na sak, om den vore för Sverge misshagelig. Chanut
lemnade derföre med fullt förtroende i rikskanslerens

hand alt dervid göra och IcUa, huru honom bäst syn-

tes. Följden blef, att hela förslaget gick om intet.

Såsom vi förut omtalat , märkte man, alt un-
der Krislinas sista regeringsår blef hennes tillgifvenhet

lör Frankrike betydligen minskad. Orsakerna dertill

voro flera. De beständiga inre oroligheterna i detta

land gjorde henne sluteligen ledsen åt båda partierna.

Hennes dåvarande sändebud, den ofvannämnde Shering

Bosenhane, sjelf intagen för parlamentets sak, skickade

till Stockholm alla de af nämnde parti utgifna skrif-

terna, genom hvilkas uteslutande läsning Kristina leddes

till ofördelaktiga, ofta orättvisa tankar om fransyska hof-

vet. Stundom trodde hon också, att parlamentet skulle

helt och hållet få öfverhand. När nu slutligen hennes

förnämsta hjelte och älskling, den berjktade Conde,
också öfvergick till de missnöjdes sida, blef hon än

mera tveksam och orolig. Hon erböd sin bemedlingj

mea franska bofvel afböjde den för alt ej låta fram-
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niaade magier blanda sig i rikets inre angelägenheler.'

Den hos henne sa väl anskrifne Chanut lemnade också

vid denna tiden Sverge och kunde ej mera dcrslädes

bevaka sitt fäderneslands fördelar. Dereniot hade först

Bonrdelot och sedan Piinentelli inkommit, hvilka på
sätt, som vi förut omtalat, begagnade ofvannänmde för-

liållanden och vände Kristinas sinne helt och hållet

från franska hofpartiet, och till eu del fråu Frankrike

i allmänhet.

Ar 1653 när i nämnde land hofpartiet äter ilck ö{-

Verhand och skickade Chanut tillbaka till Sverge, blef

visserligen den förra vänskapen något uppvärmd; men
drottningen höll sig älven sedermera hufvudsakligea

till spanska partiet. Detta förhållande jemnte hen-

nes medellöshet och snart förestående tronafsägelse gjor-

de, att den ännu cjvarvarande fransyska hofbetjeningea

tropptals återlågade till sitt hemland. Man har efter

dera en afskedshälsning till Sverge under namn af Les

adieux des Francois ^). De beklaga sig deri med ser-

deles bitterhet öfver Bourdelot, det missfostret , den

gudlösa mcnniskan, som förledt Kristina till allehanda

ogudaklighet och laster, och äfven vändt hennes sinne

från Frankrike och dess innevånare. Slutligen upp-

manar författaren dessa sina landsmän alt öfvergifva

den magra, kalla och olrefliga Norden och återvända,

till det herrliga Frankrike. Han slutade med
dessa ord: Abandonnez donc promtement ces dcserts

et ces soliludes affrcuses pour venir posseder une tcrre

de promission, qui a esté donne å vos peres et qui

doit faire volre heritage et laissez aux Suedois leur

slremelin et leur cakebrut sur tout prenez garde de

ne toucher pas a leur houbelon de peur que Von ne

vous face couvir la gadelope -) o. s. v.

') Fransmännens afsked.

^) öfvergifvcn då snart dessa ohyggliga ödemarker för

alt åter beträda det förlnfvade (and, som blifvil upp-
låtet åt edra fäder, ork som bör utgöra edert arf.

Lemnen åt svenskarna deras strömming och kakbröd.
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SPANIEN

,

kalolicismens förnämsta slöd i Europa, och tillika ge-

nom slägl- och statsförhållanden länge och nära före-

nadt med österrikiska huset, var i följe af alla dessa

omständigheter och hade länge varit en både fruktad

och hatad fiende för Sverge. Men lärotvisternas bitterhet

mattades, och faran för österrikiska husets öfvervälde

försvann , bada delarna genom trettioåriga krigels

hlngvarighet och utgång. Härigenom blefvo sinnena å

ömse sidor benägna till försoning. En sådan påkalla-

des äfven af det i Europa vid denna tiden uppväxan-

de handelsintresset. Spanien ägde nemligen många ny-

byggen, rika på dyrbara och begärliga råvaror 5 men
sjelf visste det hvarken att förädla eller att med verk-

sam rörelse omsätta dem. En sådan rigtning hade der-

emot nu i trettio år utgjort föremålet för svenska le-

geringens bemödanden. Dessa i sjelfva sakförhållandet

liggande skäl förde snart båda folken närmare tillsam-

mans. Knappt var westfaliska freden stadfästad, förrän

ett svenskt sändebud anlände till Madrid för att bere-

da närmare handelsförbindelse ; och, ehuru Frankrike,

Spaniens ännu fortvarande fiende, ifrigt arbetade dere-

mot, kommo snart båda staterna i ett ganska vänskap-

ligt förhållande till hvarandra.

Det var för att närmare befästa denna vänskap,

och tillika för att helt och hållet upplösa Sverges för-

bindelse med Frankrike och Portugal, som den rykt-

bare Pimentelli skickades till Stockholm. Han sades

iriedföra 300,000 livrés för att dermed genomdrifva sina

syften. Dessa misslyckades väl i afseende på portugi-

siska handeln, men icke så de emot Frankrike, enligt

hvad vi redan omtalat. Hufvudsakliga vinsten af hans

beskickning bestod dock i personliga förhållanden ; i

Kristinas enskilda tillgifvenhet för honom och i följe

och framför allt akla er för deras hummclöl {?), på
det ni ej tnå Ivinyas springa gatlopp o. s. v.
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deraf för hans hof och fädernesland. Veckorna före

sin afsägelse ville hon nödvändigt åt konungen i Spa-

nien förära ett af sina gardesregementen under anföran-

de af Dohna och pfaltsgrefven Adolf Johan. Det var

endast ined möda, som Karl Gustaf kunde förekomma

gaken.

PORTUGAL,

som år 1640 befriat sig ifrån Spaniens öfvervälde och

sedermera var länge mot närande rike i öppen fejd

,

skulle derigenom naturligtvis närma sig till Sverge, Spa-

niens vid den tiden sjelfskrifna fiende. Så skedde ock,

medelst ömsesidiga beskickningar, vänskapsförklariugar

och handelsförbindelser. Sverges köpenskap i detta

land tillväxte hastigt och var mycket vinstgifvande.

Portugal önskade längre fram att med Sverge ingå ett

uttrjckligt skjdds- och krigsförbund och erböd för dess

vinnande fri handel på sina indiska besittningar, en

sak, hvilken eljest ogerna beviljades. Afven franska

hofvet understödde lifligt dessa Portugals bemödanden;
men Axel Oxenstjerna arbetade deremot. Han ville,

att- Sverge skulle hafva öppen handelsrörelse med både

Portugal och Spanien, och derföre icke reta det ena

genom allt för nära förbund med det andra. Denna
hans åsigt följdes vid beliandlingen af ärendet.

Emellertid hade redan förmyndarestjrelsen erkänt

den nya konungen i Portugal såsom sådan och från

honom mottagit samt till honom allärdat formeliga be-

skickningar Drottningen iakttog samma uppförande,

sedan bon sjelf tillträdt regeringen. Portugal behand-

lades såsom ett sjelfständigt konungarike ; dess ombud
blefvo mottagna och afskedade på samuia sätt som an-

dra staters ; Kristina hade låtit dem såsom sådana öf-

vervara sin kröning och vid ett annat tillfälle enkom
för ett afresande portugisiskt sändebud och till dess

ära anställt en serdeles lysande och kostbar högtidlig-

het. I deu förda brcfvexlingen hade hon äfven be-
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ständigt gifvit den nya portugisiska konungen den tittel

han begärt, och således äfven på delta sätt högtidligen

erkänt hans konungsliga värdighet. Det föll ingen svensk

in, att nu mera draga densamma i ringaste tvifvelsmål.

Ungefär tre veckor före Kristinas tronafsägelse lät

hon en dag tillkalla öfverceremonimästaren Von der

Linde och befallte honom göra sig färdig att genast af-

resa i ett uppdrag, hvars innehåll han först längre fram

skulle få veta. Klockan elfva om qvällen samma dag

borde han infinna sig på slottet för att delsamma mot-
taga. Linde kom på utsatt timme och resfärdig. Drott-

ningen befallle honom alt genast fara till Stockholm

och der utan ringaste uppehåll begifva sig till portugi-

siska sändebudet. Tillika lemnade hon honom ett bref

med påskrift: Ull öfverceremonimästaren Von der Lin-

de all öppnas först i närvaro af portugisiska sände-

budet. Hon befallte Linde ^ strängeligen, att först i

nämnde sändebuds närvaro öppna brelvet och då ge-

nast för samma herre uppläsa hela dess innehåll samt

tillåla honom alt, om så önskades, deraf taga afskrift.

Linde kastade sig i vagnen och skyndade till Stock-

holm. Ankommen till nämnde siad, gick han på ögon-
])licket till portugisaren, anmälde sitt ärende, öppnade

brefvet och uppläste under bådas ytterliga nyfikenhet

följande dess innehåll: Jag vill härmedelst hafva be-

fallt eder, Von der Linde, att å mina vägnar för den

sig så kallande konungen af Portugals sändebud tillkän-

nagifva, att hans närvaro i detta hof är öfverflödig

;

emedan jag beslutat ej mer erkänna hertigen af Bra--

ganza såsom konung af Portugal, hvilken sistnämnde

värdighet endast tillkommer konungen i Spanien och

hans efterträdare. Jag skall alllid anse hertigen af
Bragansa som en ovärdig inkräktare af Portugals

tron, och jag har nu velat derom underrätta dess här-
varande beskickning, på det denna må bereda sig till

afresa; ty här har hon ingenting vidare alt be-

gära. Jag skall äfven underrätta min efterträdare

om dessa mina länkesättf så att också han må be-
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handla hertigen af Braganza i öfverensstdmmehe der-

med. Dclla beslut är faltadt af Krislina.
Liude och portugisaren blefvo båda lika öfverra-

skade. Den sednare, hvilken saken mest rörde, tog

henne hkväl täniUgen lugnt; ty han insåg genast, att

drottningens ufverdrift skulle i allas ögon kasta hela

skuggan tillbaka på henne sjelf. Han förklarade sig

derföre beredvillig att så snart som möjligt afresa. Hos
svenskarna deremot väckte dioltningens uppförande den
högsta både bestörtning och harm ; serdeles hos råds-

herrarna, ty den vigtiga ätgerden hade blifvit vidtagen

helt och hållet utan deras hörande, och de voro bäst

i tillfälle alt inse förderfligheten deraf. Saken var så

mycket betänkligare, som för närvarande funnos i Por

tugals hamnar måpga svenska handelsfartyg, mot hvilka

man fruktade sträng vedergällning af de med skäl upp-
retade portugiserna. Riksråderna blefvo öfver hela fö-

retagets både djerfhet och besynnerlighet så förvånade,

alt de icke kommo sig före med någon åtgerd, någon
insaga deremot. Prins Karl Gustaf skulle i samma da-

gar hålla sitt högtidliga intåg i Uppsala. En mil der-

ifrån mötte honom Linde och lemnade å drottningens

vägnar underrättelse om hela förhällandet. Prinsen blef

öfverraskad och missnöjd 5 men tiden för detta medde-
lande var af Kristina med mycken slughet afpassad;

och då prinsen några ögonblick derefler straxt utanför

staden mötte drottningen och rådet i spetsen för ett

högtidligt tåg, måste han buga, kyssa klädningsfållen,

tiga och visa ell gladt ansigte. Men straxt derefler

skickade han den gemensamma gunstlingen Schlippen-

bach till drottningen för att efterfråga hennes afsigt.

Kristina blef i början förlägen och kunde föga svara

;

men sade slulhgeu, alt det numera vore en afgjord

sak, hvilken ej kunde omgöras ; prinsen finge deremot

efler sill anlräde till regeringen tillfälle alt behandla

ärendet, såsom honom bäst syntes. Af detta svar tyck-

tes det, som Kristina vidtagit åtgerden endast för alt

visa sin personhga benägenhet för Spanien; och til-
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lika, som hon sjelf insett dess orimlighet och önskat dess

snara omgörande. Af denna orsak ville hvarken prin-

sen eller rädet ytterligare med henne tvista deroin. De
nöjdes med att genom franska sändebudet bedja por-

tugisaren stanna samt lofva honom snar och billig upp-

rättelse; hvarjemnte både de och andra önskade

allt ondt öfver den nyss förut afresta Pimentelli, hvil-

ken med skäl ansågs som rätta upphofsmannen till hela

upptåget. Aningen bekräftades, när man snart derefter

fick veta, att hofvet i Wien haft underrättelse om hela

saken, förrän syenskarna derom visste ett enda ord.

Man trodde emellertid, att stormen var förbi; men
några dagar före tronafsägelsen befallte Kristina en bland

statssekreterarne att till de förnämsta sjöstäderna skicka

en afskrift af hennes ofvannämnde mot konungen i Por-

tugal riktade förklaring. Statssekreteraren, det var den

mycket använde Cantersten, gick till Linde, begärde

urskriften och omtalade ändamålet. Linde fann sig ge-

nast och beklagade, alt han förlaggt papperet; men
lofvade alt med första delsamma tillrätlaskaffa. Detta

var blott ett svepskäl för att vinna tid. Linde skyn-
dade till prinsen med underrättelsen om denna nya
stormil. Mänga inom rådet blefvo dervid högeligen

uppbragta och ville göra drottningen allvarsamma före-

ställningar; och det var ej utan möda, som prinsen lyc-

kades afböja ett så obehagligt, och nu mera ändamåls-

löst uppträde. A andra sidan bad han Linde uppe-
hålla Cantersten, tills posten hunnit afgå. Sä skedde
ock; men ett par dagar derefter skulle ett. ilbud af-

färdas till Göteborg, vid hvilket tillfälle Kristina ville

medskicka den nu mera framskaffade förklaringen. Da
måste Karl Gustaf deran ; ehuru ogerna. Han bad
drottningen om möjligt återtaga sitt beslut; men hon
var obeveklig. Det är sannt, sade hon, alt jag vidta-

git denna algerd utan rådets hörande; men jag har
deri handlat såsom drottning och enväldig herrska-
rinna, hvilket jag också bör vara; och delta milt upp-
förande är för eder ett exempel att följa. flvadPor-
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tugat beträffar, vill jag, att hela verlden får vela mi-

na tänkesäll dcrom; och jag är ledsen alt ej förr haf-

va lillkännagifvit dem. Prinsen vågade ej motsäga hen-

ne, utan måste stillatigande lata saken hafva sin gäng.

Den bilades genom underhandlingar mellan Axel

Oxenstjerna och portugisaren, med franska siindebudet

till medlare. Den gamle rikskansleren undvek så länge

som möjligt alt yttra sig öfver det personliga af drott-

ningens uppförande. Han teg, suckade och höjde ax-

larna; sade dock sluteligen : man måste beJcänna , att

ålgerden är oförmodad, onyttig, oroande, och detta

för alla. Han bad fransmannen öfverlala portugisiska

sändebudet alt icke göra något buller af saken, utan

sladna qvar och gifva sig tålamod ännu några dagar;

hans herre skulle sedan erhålla full upprättelse. För-

slaget antogs och sålunda slutades denna obehagliga

tvist.

ENGLAND,

Kristinas förmyndare hade i afscende på England

och dess inre oroligheler följt den grundsatsen att un-

derstödja parlamentet i dess strid mot konungamagten.

Axel Oxenstjerna var också nu benägen för närmare

förbindelse med det förstnämnde ^), och vid samma tid

omtalas äfven svenska i London varande utliggare, hvil-

ka retade sinnena så väl mot den angripna konungen,

som mot konungadömet i allmänhet. De troddes vara

handtlangare åt svenska rådspartiet, hvars republikanska

åsigter icke undfallit statsmännens upppmärksamhet, och

hvilket dessutom sökte oroa det med Danmark nära

förenade engelska konungahuset. Sedan Kristina till-

trädt regeringen, blef naturligtvis Sverges uppförande i

detta fall helt och hållet förändradt. Konungadotter och

sjelf regerande drottning, var hon genom denna sin

personliga ställning benägen för konungadömets sak, o-

•) Rådsprot. å. 2 Oct, 1645.
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beniigen mot del granskande, klandrande, maglinskrän-

kände folkpartiet. Följden visade sig snarl. Redan
hösten 1646 lieslöt svenska regeringen att ej mer un-
derstödja jjarlamentet ; <f/, helte det, konungen vore

nu mera tillräckligt illa medfaren ^). Aret derpå fö-

reföllo fiendtligheler mellan svenska och engelska skepp,

som det tjckes, dels af ovilja, dels al nnssförstand.

Förhållandet viigde någon tid fram och tillbaka , hvar-

under man å ömse sidor afvaktade händelsernas utveck-

ling. Snart kom underrättelse, att parlamentet börjat

rättegång mot den fångne konungen. Vid samma tid

anlände från dess son llcre bref med enträgen anhållan

om hjelp åt den nödställde fadern. I ångesten vände
sig prinsen till och n)cd till Axel Oxenstjerna, under
smicker och löften bedjande, alt denne mäglige herre

målle med sitt anseende bidraga till ett gynnsamt svar.

Det var för sent. Den 29 Januari skref sonen från sin

landsflykt ofvannämnde bref; och den 30 Januari föll

fadrens hufvud i London. Underrättelsen om denna
sistnämnde händelse spridde bestörtning och fasa öfver

hela Europa; ej minst i Sverge. Ätven de, som förut

gillade parlamentets förfarande, yttrade nu afsky vid

dess öfverdrift och orättvisa. Kristina tog saken gan-
ska häftigt och ville gerna gripa till vapen för alt häm-
nas sin ämbetsbroders död ocli hjelpa dess son till tro-

nen. Gunstlingen, grefve Magnus, försäkrade ock, det

hela svenska krigshären länglade efter tillfälle alt blo-

digt straffa det begångna konungamordet. Men i sjelf-

va verket voro tänkesätten mycket delade. Flere sven-

skar, ehuru de ogillade afrättningen, sågo dock gerna

den läxa, jordens konungar genom denca omslörlning

erhållit. När Kristina i sittande råd vidrörde sitt för-

slag att bispringa engelska prinsen, mötle hon derföre

allvarsamt motstånd, anfördt af Jakob de la Gardie.

På sitt vanliga sätt sade drottningen rent ut: jag hål-

ler mer med konungen än med undersåtarne, och skulle

') S. st d. 3 Oct. iC4r>.
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nog hjelpa honom, om jag hade medel dérlill. Men
De la Gardie erinrade, all engelska honungahuset all-

tid varit Sverge emot och derfure icke förljenl någon

hjelp ; man hörde ej heller uian nödtvång blanda sig

i främmande rikens angclägenhettr och dcrigenom blott-

ställa fäderneslanden för ell nytt krig *) o. s. v. A-
xel Oxenstjerna gick än längre. Från flere liåll hörde

och hade man länge hört omtalas, huru han gillade

parlamentets uppförande. För franska sändebudet ytt-

rade han sina tänkesätt än mera bestämdt. Han af-

skydde högeligen alla mot konungen begångna grym-

heter och orättvisor ; men kunde ej annat än beröm-

ma engelsmännens visade klokhet och erfarenhet ; häldst

han sjelf hade tycke för republikanska statsförfatt-

ningen. Märkas bör, att häftigaste tvisterna om detta

kinkiga ämne föreföllo just under värsta brytningen

emellan rikskansleren och drottningen.

Mot sådana tänkesätt, yttrade öppet och af sådana

män, kunde ingen verksammare hjelpsändning komma i

fråga. Kristina gjorde^ hvad hon kunde, för att visa

sina personliga känslor. Hennes hof anlade sorg efter

den halshuggna engelska konungen. Prinsens sändebud

blef mottaget med största välvilja och erhöll till

sin herre ett bref, hvari drottningen hjertligt bekla-

gade den inträflade olyckan, samt lofvade vänskap och

biträde, dock med löftets ordalag sväfvande mellan tomt

deltagande och verkligt understöd. Angående dfver-

skriften på detta bref uppstodo inom rådet nya tvister.

Den förra engelska konungen hade bland andra ogenheter

aldrig gifyit Krislina hennes tittel. Många yrkade der-

före, det Kristina icke hade något skäl att reta par-

lamentet genom att gifva den landsflyktiga sonen full

majestäts tittel; och det så mycket mindre, som denne

ännu alldeles icke vore konung. Men Kristina påstod,

att dylika tittelfrågor vore småaktiga ; och alt man
ej heller borde visa stolthet mot dem, som af olyckan

•) S. st. d. 21 Febr. iG4l>.
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förföljdes. Öfverskriften hld till åen stormägtigsle fur^

sle och herre Karl den andre, konung öfver Stora

Brillannien och Irland. Drottningen lät ock, ehuru

genom tredje och enskild hand, skänka honom tolf

kanoner, sextusen muskötter, tusen pistoler och lika

många harnesk och svärd, allt till understöd vid hans

mot parlamentet företagna rustningar. Aret derpå el-

ler 1650 anmodades hon att medla mellan prinsen och

ett mägtigt parti bland skottarna, bvilket sökte förso-

ning med konungahuset. Många bland rådet afstjrkte,

men Kristina åtog sig bemedlingen och höll för detta

och andra ändamål Cantbersten som serskildt sändebud

hos prinsen. I början af 1651 gaf hon å njo under-

stöd åt denna sednare och yttrade tillika, alt spanska

hofvet, bvilket var det första, som erkände den engel-

ska parlaments-regeringen, hade genom detta erkän-

nande begått en verklig låghet.

Emellertid hade nämnde parlamentsregering och i

synnerhet dess förnämsta ledare, den ryktbare Crora-

well, visat ovanlig kraft och klokhet samt haft lika o-
vanlig lycka och derigenom betydligen stadgat sitt an-

seend-e, så in- som utrikes. De flesta europeiska re-

geringar funno fördel och försigtighet fordra att söka

vänskap med den nya, mägtiga staten, och sjelfva fran-

syska hofvet hade beslutat i detta hänseende öfvervin-

na siri stolthet och ovilja. Inom Sverge yttrade sig

många stämmor i samma anda; de voro köpmännernas
och högadelns, hvilka den tiden, gemensamt drifvande

Sverges handel, afven gemensamt ledo af engelska ka
perier. Dessa intressen fingo en roägtig förespråkare i

Axel Oxenstjerna, dertill ledd af ömhet dels för en-
gelska fristaten, dels för Sverges och egen fördel. Han
begagnade sin nu återkommande ynnest och talade ofta

med drottningen i ofvannämnde riktning. Den sluge

Cromwell sökte äfven genom undfallenhet vinna hen-
nes välvilja, likasom han genom kraft och lycka vun-
nit hennes beundran. Härtill kom den mer och mer

Fryatlls fier. K, 7
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framträdande omöjligheten att kunna för den landsflyk-

tiga och lättsinniga prinsen någonting uträtta. Allt

detta verkade förändring i Kristinas tänkesätt. Sommaren
1C51 märkte man, att hennes vänskap för prinsen bör-

jade vackla, och srart derefter öfvergick hon helt och

hållet samt erkände parlamentsregeringen, oaktadt Hol-

land och Danmark arbetade ilrigt deremot. Enligt

några uppgifter, har hon begagnat tillfället och som
villkor för detta erkännande utkräft af engelska rege-

ringen 60,000 riksdaler som ersättning för lidna kape-

riförluster. Nu flydde från Sverge alla det engelska

konungahusets vänner och tifl prinsen sjelf skref Kri-

stina och beklagade hans olyckor samt yttrade sin öf-
vertygelse om omöjligheten att återförskaffa honom
kronan. Ur öfverskriften på detta bref hade konunga-

titteln försvunnit, och det hette nu helt enkelt: Min bror!

— Holland, som sedermera råkade i krig mot Cromwell,

föreslog då alt med Sverges tillhjelp återställa nämnde
prinsj men Axel Oxenstjerna afstyrkte och Kristina vägrade.

Längre fram kom från samma prins ett sändebud, med-
förande strumpebandsorden åt Karl Gustaf, tydligen med
beräkning på framtiden. Men sändebudet ansåg sig

först böra nämna saken för drottningen. Hon vägrade

sitt bifall och kastade enligt egen uppgift brefvet der-

om på elden. Sändebudet måste till den landsflyktiga

prinsen återföra dess försmådda hedersvisniug.

Under Kristinas sista regeringsår växte vänskapen

mellan engelska och svenska regeringarna mer och mer.

Dqn sistnämnde sökte äfven vid detta tillfälle främja

sin gamla plan att stänga Rysslands köpenskap öfver

Ärchangel och i dess ställe leda den genom Narwa,

Rewel eller Riga, till oberäknelig både handels- och

tullvinst för Sverge. Men engelsmannen var för slug

att öfvergifva sina fördelar af den förstnämnde redan

ordnade rörelsen. Invecklad i ett häftigt krig mot

Holland, åstundade han likväl närmare förbund med
Sverge och skickade i s.idan afsigt den ryktbare och

redjjge "Whitelocke. Cromwell hade då helt nyligen på ett
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våldsamt sätt förjagat parlamentet ocli nnder benämningen

ProleJclor öfvcr England tillvällat sig nästan oinskränkt

magi. Kristina, med enväldiga tänkesätt, gillade och

teundrade detta steg och yttrade den furhoppning, att

Cromwell skulle snart sätta konungakronan pä sitt huf-

vud. Detta angående sjelfva andan i hans företag. Deremot
i afseende på utförandet fruktade både Kristina och

hennes rådgifvare, att Cromwell allt för tidigt och bråd-

störtadt tillåtit sig parlamentets fördrifvande. De be-

farade missnöjen, uppror och måhända en ny och full-

komlig omstörtning. Derföre, och för att afvakta ut-

gången su väl häraf som af engelsmännens krig emot
Holland, uppsköt svenska regeringen vecka efter vecka

förbundets afslutande ; och det tyckes, som den iakt-

tagit tillfället och af England betingat sig 400,000 ecus

för lidna köpmansförluster. Emellertid hade lyckan sa

inom- som utomlands förklarat sig för Cromwell, och

i April 1654 afslutades mellan honom och Sverge det

ifrågavarande närmare förbundet.

DANJVIÅRK,

Det hufvudsakligasle af Sverges förhallande till

Danmark är redan framställdt i kapitlet om Corfitz Ul-

feld; så att endast föga återstår att derom nämna.
• Det nyss slutade kriget hade hos båda folken lem-

nat spår af ömsesidigt agg. Oviljan ökades hos Dan-
mark, när Sverge började bortgifva foiläningar uti Hol-

land, ehuru delta landskap innehades med blott för-

pantningsrält ; och hos Sverge, när Danmark år 1G49
genom den så kallade redemtionstraktaten åt Holland

bortpantade tulluppbörden i sundet; en åtgerd, som
för Sverge medförde någon, ehuru olietydligare skada

och olägenhet. Klagomål och förklaringar vexlades

fram och åter utan annan följd än ökad Ömsesidig bit-

terhet. Spår finnas, att Sverge också nu sökte stifta

missnöje inom nämnde sitt grannrike.

I Norge kringspriddes en uppmaning all afsJftiäi!
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danska oket, återtaga den fordna friheten, välja egna

råd och riksdagsmän, och ställa den nya staten under

Sverges beskydd o. s. v. Författaren efterspanades,

men fåfängt. Försöket vann ej heller någon framgång.

Mer lofvanie var föihållandeti Danmark. Högadelni nämn-
de rike vile nemiigen vid Fredrik den tredjes uppstigande

på tronen genom en sträng konungaförsäkran än mera
binda hans händer. Yid underrättelsen derom förkla-

rade Axel Oxensljerna i sittande rad, alt sådant vore

lådc rätt och försigtigt ^). Också hände några år

derefter, att när bemälte konung Fredrik sökte afskafFa

en hop inrotade oordningar, började flera af hans adel

att öppet omtala, huru man borde undandraga sig elC

sådant konungens tyranni och i stället söka svenska

regeringens skydd. Det tycktes verkligen luta till nå-

got sådant; ty icke blott Corfitz Ulfeld utan äfven flere

andra öfvergingo till Sverge och sökte der att, under-

stödda af grefve Waldemar, relä drottningen till krig emot
Danmark. Vi hafva berättat, huru Kristina på fullt

allvar lyssnade till deras förslag, så att till och med
rådsöfverläggningar derom höllos och rustningar gjor-

des; men alt Axel Oxenstjerna hindrade planen från

»It gå i verkställighet. Dessa rustningar jemnte de

stora hedersbetygelser, som drottningen visade Corfitz

TJlfeld, skulle naturligtvis hos Danmark föranleda miss-

tankar och motrustningar. Så lefde man någon tid

bortåt under ömsesidig oro och spänning. Konung Fre-

drik sökte likväl förekomma utbrottet. Han lät år

1653 uppsäga den för svenskarna misshagliga redem-
tionstraklaten och aflärdade samma år en högtidlig be-

skickning till Stockholm för att med dervarande styrelse

knyta närmare förening. Men det misslyckades genom
Kristinas egenheter och Ulfelds ingifvelser. Vi hafva

redan berättat, huru hon, för att göra denna sednare

till viljes, tillställde mellan honom och Peder Juel den

för danska hofvet så förolämpande sammankornstca.

*) Rådsprot. å. 7 Jan. 1G4S.
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Detta uppträde tilldrog sig nSgra månader före hennes

tronafsägelse. Konung Fredrik ansäg ändamålslöst att

beifra en sak, som visserligen var för honom obehaglig,

men för tillställarinnan både gagnlös och vanhedrande.

I början af 1654 framkastade Kristina den planen

att med Englands hjelp krossa Danmark och sedan åt

sig förbehålla Seland till underhåll och vistelse efter

afsägelsen. Engelska sändebudet behandlade förslaget

som skämt, och det kom ej mer i fråga.

FÖRH.iLIiANDET TILL UTRIKES MAGTER I ALLMXNHET.

När Kristina mottog regeringen, var Sverge i nära

förbund med Portugal, Holland och Frankrike mot
Polen, Österrike och Spanien. Detta förhållande hade

länge fortfarit och var till ea del följden af de läro-

tvister, hvilka under nära ett århundratal delade Euro-

pa uti tvänne partier, det katolska och det protestan-

tiska. Meningsfejden blef dock slutligen genom tret-

tioåriga kriget utarbetad. Frågorna om handel och
nybyggen kommo i stället och började utgöra förnäm-

sta punkterna i europeiska statskonsten. Denna för-

ändring i de allmänna förhållandena, tillsammans med
några Kristinas personliga tycken, medförde också en

fullkomlig förändring i Sverges ställning till utländska

magter. Vid slutet af hennes regering befanns landet

i nära vänskap nr,ed Österrike, Spanien och England
J

samt i mer eller mindre spänning mot Holland och
Frankrike. Mot de närmaste staterna, Ryssland, Po-
len och panmarkj togo som vanligt grann tvisterna ut

sin rätt bredvid och öfver de allmänna europeiska för-

hållandena.

En egenhet utmärkte Kristinas uppförande mot främ-

mande magier; den nemligen, alt hon gynnade och med mer
eller mindre hedersbetygelser mottog sådana män, som
med sina egna regenter råkat i bitter och personlig

fiendskap. Så på ett eller annat sätt var det med
fransmannen Condc, ryssen Johannes £ nensis, polac-
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ken Radziejowsky och dansken Corfitz Ulfeld. Förhål-

landet tadlades allmänt, emedan det nödvändigt skulle

reta ifrågavarande regenter utan att för Kristina

eller hennes land medföra någon motsvarande nytta.

Ännu en anmärkning ma tilläggas. Vi hafva re-

dan omtalat, huru Krislina påskyndade och Axel O-
xenstjerna motarbetade westfaliska fredens förtidiga

afslutande. Allmänheten kände blott det yttre af detta

förhållande, ej de å ömse sidor drifvande orsakerna.

Kristina sjelf och hennes vänner, eller rättare sagdt,

högadelns ovänner, begagnade dessa omständigheter och
framställde drottningen såsom den der af kärlek för

folket ville förskafFa fäderneslandet fred ; Axel Oxen-
stjerna och hans anhängare deremot såsom de der af

personlig egennytta ville förlänga kriget. Under de

mot högadeln llendtliga pfaltsiska konungarna samt

genom nteblifven närmare granskning af förbållan-

det, rotfästades ytterligare denna asigt af saken,

så att den ännu utgör mångas öfvertygelse. —
Verkliga förhållandet befinnes dock hafva varit, först

och främst, alt Oxenstjernska partiet icke ville hindra

westfaliska freden, utan blott åt fäderneslandet betinga

de fördelar, som detta med skäl kunde fordra ; vidare,

att under Krislinas återstående regering var hon sjelf

flere gånger i begrepp att inveckla Sverge än i fransy-

ska, än i engelska eller polska inbördes krigen; likaså

att hon verkligen ville angripa Danmark; men alt det

var just Axel Oxensljerua och hans vänner, som alllid

och ifrigt, och ofta i slrid mot drottningen sjelf arbe-

tade pä. och äfven lyckades att åt Sverge bibehålla det

fredslugn, som sfi väl behöfdes.
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FJORTONDE KAPITLET,

OM DROTTNING KRISTINAS INRE STATSFÖRVALTNING;

Under första åren af Kristinas regering vidtogos flere

åtgerder till rikets upplijelpande och styrelseverkets för-

bättring. Hvad i sådan afsigt gjordes för undervis-

ningsverk, handel och näringar, hafva vi berättat hvart,

på sitt rum. Man arbetade äfven i andra vägar. Ar
1647 utgafs en ny skogsordning, utarbetad al Axel

Oxenstjerna ^). Följande uret blef Laboratorium che-

micum i Stockholm inrättadt, och straxt derefter det

förra så kallade bergsamtet förvandladt till bergskolle-

gium. Närmaste följden af denna sednare åtgerd blef

en mängd under detta och följande är utfärdade ord-

ningar för grufvor, masugnar och hammarsmedjor, in-

nehållande äfven i denna gren grundvalen till det sty-

relsens reglemcnterande förmynderskap, som statsmäu-

ncrna den tiden ansågo nödigt.

Den af Kristinas förmyndare tillsatta lagkommit-

téeu hade redan undan arbetat åtskilligt och år 1643
uttalat den allmänna grundsats, att samma lag borde

gälla för alla rikets stånd och innebyggare. Under
Kristinas regering hafva vi icke funnit spär af någon
kommittéens fortsatta verksamhet; ehuru både hon och
ständerna klagade, att den gamla lagen var mörk och
ofullständig. Men år 1652 erbödo sig Jakob Lilh-

man och Anders Schcder, att utarbeta en ny lagbok ^)

.

Det tyckes, som Kristina icke hunnit fästa något afse-

ende dera.

Det af Per Brahe i Finnland
J

gifna efterdö-

met af soldaternas indelande på bestämda Jiemman
och boställen blef mer och mer omtyckt. Ar 1651

•) Rådsprot. d. 9 Febr. 1647.
=) Palmsköld. XX. p. 1529.
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föreslogo Axel Oxeu::;tJerDa och Per Brahe, att ett dy-

hkt bestämdt indelningsverk skulle ordnas öfver större

delen af riket. De hoppades kunna på sådant sätt

hafva ulaf^ Sverge och Finnland, de nyvunna öfversjö-

länderna oräknade , en ständig krigshär af 30,000
man till fots, 10,000 till häst och 4000 båtsmän.

Förslaget gillades af rådet ^) ; men Kristina hyste ännu
någon benägenhet för den gamla utskrifningen -], vid

hvilken det också tills vidare förblef.

I afseende på densamma fortforo dock de

gamla klagomålen , att bönderna vid årliga ut-

skrifningarna brukade genom falska uppgifter, fö-

regifna sjukdomar, rymningar och flere dylika knep
draga många hundrade, ja många tusende yng-
lingar undan fäderneslandets tjeust; likaså att adeln

genom oriktig rusttjenst tillfogade kronan ganska stora

förluster. Bedrägerierna voro så mycket mer förderf-

liga, sora i båda händelserna all tungan föll på den
redlige, den laglydige undersåtaren, men fördelen kora

endast den egennyttiga bedragaren tillgodo. Bonde-
bedrägeriet kunde eller vågade man ännu icke angripa;

men det föreslagna indelningsverket syftade derät. A-
delsbedrägeriet var lättare ålkomhgt. Till dess häm-
mande föreslog Kristina, att man en gång för alla bor-

de bestämma, huru många ryttare frälseståndet och

dess gårdar skulle underhålla, och att sedan beständiga

boställen borde af dem åt hvarje ryttare anslås ; det

var ett slags indelningsverk för den adeliga rusltjen-

sten. Axel Oxenstjerna erkände felen, gillade bote-

medlet och åtog sig att om detsamma underhandla med
ridderskapet ^]. ]\ågon verkan deraf hafva vi icke fun-

nit antecknad.

Efter westfaliska fredsslutet blef svenska krigsstyr-

kan betydligen nedsatt; emedan nästan alla de värfvade

tropparna afskedades. Ryktbarast bland dessa var det

') liådsproU d. 3 Cct. 1651.
2) S. st. d. 6 Oct. 1651.

3; S. si. d. 5 Nov. 1652.
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gamla s. k. blå regementet, kärnan at hären. Det bestod

till större delen af tyskar, ett från alla regementer gjordt

urval af de tappraste bland de tappra. I mer än fjer-

dedelen af ett århundrade hade regementet försvarat

denna sin ära, och tillika Sverges. Sedan freden var

fullkomligen stadfästad, blef troppen upplöst och hem-
förlofvad. Det skedde i Stettin 1652 och genom Karl

Gustaf Wrangel medelst högtidlig mönstring, förpläg-

ning, belöningar, tal och kanonsalvor ; äfven under tå-

rar och omfamningar, då de gamla krigskamraterna, de

i lust och nöd pröfvade vännerna skulle för alltid åt-

skiljas, lemna de älskade fanorna, upplösa det pröfvade

och ärorika krigareförbundet, hvilket var deras verld,

deras allt ; och sedan till större delen utan maka, utan

barn, kanske utan slägt eller någon annan förbindelse

hvar för sig tillbringa en ensam, öfvergifven och kan-

ske föraktad ålderdom. En mängd åskådare hade från

staden begifvit sig ut på mönstringsplaten för att se det

högtidliga uppträdet. Elt sådant regemente, sade man,

har näppeligen funnits, och sent får man åter skåda

dess like. Detta var ena sidan af saken. De flesta af

nejdens innevånare fröjdade sig deremot högljudt åt

befrielsen från de fruktade gästerne; ty dessa voro icke

blott dyra att föda; de bibehöllo äfven i det längst»

krigarelifvets vanor, dess sjelfsvåld, öfvermod och för-

akt för fredliga sysselsättningar samt för deras idkare.

Friskjutsens afskaffande mot betalning af skjuts-

färdspennjugar hade redan under förmyndareregeringen

blifvit antaget; dock endast på försök. Kristina ifrade

mycket för sakens slutliga stadfästande; ty missbruket

hade gått så långt, att adeln ville begagna fri skjuts,

icke blott för sig, utan ock för hustru och barn pi
resorna till och ifrån riksdagen. Men, sade drottnin-

gen, de resa ditj för att tala för eget bästa; och böra

derföre betala resan ur egen pung ^). Emellertid fingo

skjutsfärdspenningarna motstånd så väl inom rådet som

') Rådsprol. d, 26 Sept. 1649.
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ståndet 1). På riksdagen 1649 blef målet till slutligt

afgörande föredraget. Bönderna biföllo i början ^)

,

men ångrade sig, nekade till skjutsfärdspenningarna och
ville hafva friskjutsen tillbaka. Motståndet tycktes för

det mesta komma från dem, sorn, boende långt från

allmänna vägarna, föga lidit af friskjutsen, men som nu
skulle deltaga i skjutsfärdspenningarna. Jäsningen in-

om ståndet var stark. De, som aosågo regeringens för-

slag nyttigt, klagade, att de icke tordes försvara det,

af fruktan för bär- och hemmavarande ståndsbröders

hotelser. Många hade också lått i hufvudet, alt fräl-

sebönderna skulle frikallas ifrån skjutslärdspenningarnas

betalning, fastän de deltagit uti friskjutsens utgörande.

Ofverläggningen inom ståndet blef sludigea sa häf-

tig, att den började föras med knytnäfvarna ; och man
nödgades uppkalla bönderna för rådet. Kristina sökte

öfvertala dem, men förgäfves. Jakob De la Gardie tog

till ordet för att bevisa förslagets fördelar, i synnerhet

för bönderna sjelfva ; men dessa sorlade emot; och

många yttrade, att de hemmavarande med hotelser för-

budit dem bevilja några skjutsfirdspenningar ^). Man
gjorde ett nytt försök och landshöfdingarna samman-
kallade och vidtalade riksdagsböndcrna, bvar och en

från sitt län. Slutligen biföllo alla med undantag af

Småland och några andra afl.igsnare nejder "*), hvilka

dock inom kort följde exemplet. Så genomdrefs slut-

ligen denna för hela landet och i synnerhet för allmo-

gen sjelf nyttiga förändring. Kristina hade med myc-
ken ifver bidragit dertill och utgaf nu en mängd för-

ordningar om gästgifveriers upprättande, om skjulsens

utgörande och betalning m. m. Hon ville aiveti till

uppsigt öfver så väl skjutsväsendet som vägarna ut-

nämna en general-vägmäitare, i likliet med riksjägmä-

') S. st. d. 16 Febr. 1647.

=) S. st/d. 22 Febr. 1649.

») S. st. d. 16 Mars lf49.

«) S st. d. 17;Mars ie49.
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stare och liksstallmästare^ och föreslog dertill Wasaborg
eller landshöfdingen Per Piibbing; men det tyckes, som
bada ansett den nya och borgerliga befattningen icke

nog ridderlig och förnäm ^j. Den blef ingen gång besatt.

Dessa äro de vigtigaste förbättringar, som under

Kristinas regering blefvo i samhällsskicket införda. —
Mindre lysande än sådana nya inrättningar, men långt

mera gaguelig är den oafbrutna och allvarliga tillsynen,

att för handen varande lagar efterkommas och redan

inrättade ämbetsverk fidlgöra sina skyldigheter. Denna
jemna men icke i ögat fallande verksamhet, hvilken dock
lik blodets regelmessiga omlopp, oberoende af den yttre

färgläggningen och formen, utgör samhällskroppens lif

och hälsa ; denna angelägna sida af styrelseverket hade
för Kristina intet behag och blef af henne mycket för-

summad; och detta mer och mer ju närmare det Iqd

till slutet af hennes regering.

FEMTONDE KAPITLET.

KRONOGODSENS AFYTTRANDE

hade under så väl Gustaf Adolfs som förmyndarnes

styrelse varit föremål för ett allmänt missnöje samt för

högljudda och bittra klagomål, hvilka också stormande

mötte Kristina vid hennes första äntrade till regeringen.

Bönderna uppräknade återigen alla de orättvisor och

lidanden, som härflutit, alla de olyckor, allt det slaf-

veri, som för framtiden troddes komma att härfljta af

') S. st. d. 15 Jan. och 10 Oct, 1649.
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ofvannämn&e åtgerd. De önskade, att droUningen icke

måtte tillträda regeringen, förrän hon återtagit de af-

yttrade krono- och skattegodsen. Det säges, att ståndet till

och med erbudil sig på egen bekostnad anskaffa me-
del till godsens billiga återköpande : ensak, hvilken, om
den är sann, mer än någonting annat bevisar, huru

djupt rotfästad farhågan var för den ho-

tande lifegenskapen. Dessa klagomål fortsattes oaf-

brutet och med tilltagande häftighet under riksdagarna

1647, 1649 och 1650; hvarefter, och när allt detta icke

hjelpte, missnöjet började taga en annan riktning, Kri-

stina visade nemligen icke den ringaste böjelse, att i

sjelfva verket afskafta eller ens motarbeta det öfverkla-

gade missbruket; utan tvärtom fortsatte och dref det-

samma till vida högre grad än någonsin förut. Kro-
nans gods och sVatteräntor bortgåfvos eller försåldes till

höger och venster, utan behof, utan hejd. Redan
1649 voro nästan alla dylika medtagna, åtminstone i

de närmaste och mest begärliga landskaperna. JNfär

1651 indelningsverket var i fråga, tilltrodde man sig

icke kunna i Uppland, Westmanland, Södermanland och
Östergötland utfinna tillräckligt antal boställen för der

blifvande soldater; utan föreslog, att dessa skulle allö-

nas med spannemål ^). Till gåfvor och förläningar åt

sina gunstlingar måste Kristina under sednare regerings-

åren tillgripa lägenheter långt upp i Norrland, till och

uied laxskatter af dervarande hemman. Snart fanns ej

mer tillgång till vanliga grefve- och friherreskap. Till

grefskap började derföre drottningen alt mot slutet af

sia regering använda rikets städer; och åt Lilje anvisa-

des friherreskap uti Holland, hvilket blott under pant-

rätt och tills vidare var i Sverges hand. Ät de sist

utnämnda baronerna fanns icke tillgång till något slags

friherreskap. De måste nöja sig med framtidsbref på
sådana, som vid nu lefvande ätters utgång möjligtvis

i)lefve lediga. Det kunde ej gå annorlunda j ty slöse-

^)jMådsprot. d. 3 Oct. 165 J.
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riet var alltför gränslöst. Se här ett litet prof deraf,

taget från det märkvärdiga året 1651. Vid det dä fö-

retagna utnämnandet till baroner och grefvar gåfvos så-

som friherreskap åt Pajkull 182 hemman, åt Linde

132, åt Liljehök 146, åt Soop 157, åt Flemingarna

731, åt grefvarna Stenbock 278, åt Gustaf Horn 231,
åt Gabriel Bengtsson Oxenstjerna 500 ; tillsammans öf-

ver 2200 hemman. Detta allt, snarare under än öfver

räknadt, var likväl en ganska ringa del af den vida

större mängd, som, till sitt belopp för efterverlden o-

kändt bortkastades på de många andra uader samma
år utnämnda friherrarna och grefvarna. Per Brahe,

som var en svåra rik man och förut innehade ett godt

grefskap, erhöll af drottningen minst 1600 hela hem-
man ^) dertill. Lika brådstörtadt gick det med försälj-

ningen af kronogods och skatteräntor. Förmyndaresty-

relsen, hvilken måst arbeta sig igenom de svåra tide-

punkterna efter Gustaf Adolfs död, efter slaget vid

Wördlingen, efter återtåget från Torgau, efter Johan
Baners död och dertill det kostsamma danska kriget,

samt grundläggandet af Abo högskola; denna styrelse

hade sålt gods och räntor för 994,000 riksdaler i kö-
peskilling och 67 daler i ränta. Kristina, utan att nå-

gon gäng hafva varit i så tryckande belägenhet, sål-

de gods och räntor för 2,264,000 riksdaler -) i köpe-
skilling och 146,000 daler i ränta. Historien kan ej

uppgifva några för fäderneslandet nyttiga eller hedrande
inrättningar, som genom dessa medel främjades. Man
finner tvärtom, att de till större delen bortslösades på

') Anmärkas bör, att många af de i deana likasom i fö-
restående summor upptagna hemman lågo i Finnland
och tyckas hafva varit af vida mindre värde än de
svenska. Man flnner t. ex. att den stora 1650 åt Brahe
gifna förläningen af omkring 1400 finska hemman en-
ligt Rammarkollegii räkenskaper gifrit blott 43^5 daler
silfvermynt i årlig ränta.

') Enligt Fants hist. p. 109,135, Enligt berätjcing, grun-
dad på Kammarkollegii handlingar, sålde Kristina för
2,632,C00 dalar.
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främlingar, hofnöjen och gunstlingar af alla slag; sam-
ma väg gick äfven det äudä vida större antalet af e-

gendomar, som bortskänktes. Så på en gång genom
gåfvor och försäljning försvunno inom otroligt kort tid

nästan alla krono- och sjelfständiga skatlegods. Maa
har ännu i behåll förteckningar, troligen från Krislinas

sista regeringsår. Af dessa befinnes, att till den tiden hade

inalles 8816 hemman blifvit sålda och 22,284 under o-

iika tilliar bortgifna. De fleste af dessa hade öfvergålt

till frälsenatur. Sverge och Finnland räknade vid den

tiden 63,573 hela gårdar; deraf voro enligt nämnde
förteckning 53,170 i frälseslåndets hand. Så nära ha-

de Kristina hjelpl nämnde samhällsklass till dess åsyf-

tade mål.

Icke blott öfverdriften, utan också oordningen för-

tjenar anmärkas. Man bortgaf gårdar utan att åt kro«

nan förbehålla de dermed förknippade båtsmanshålleri,

hvarföre äfven dylika förläningar måste till och med
af Kristina sjelf återkallas. Man visste snart icke mer,

hvilka hemman, som voro bortgifna eller icke. Det
hände, alt åt flere personer utfärdades förläningsbref

på en och samma egendom, hvarföre man under Kri-

stinas sista regeringsår företog sig, att i dylika gåtvo-

bref införa det förbehållet: så framt ej hemmanet år

förut åt någon annan förlänadt. En sekreterare ville

begagna villervallan och utfärdade på eget bevåg och

för mutor flere dylika gåfvobref med Kristinas efter-

apade namn; tills han slutligen upptäcktes, öfverbevisa-

des och mistade hufvudet.

För öfrigt var det visserligen adeln, som fick den
vida största delen af dessa förläningar; men äfven de

andra stånden bekommo deraf en icke obetydlig del,

serdeles i början och innan tillgångarna blifvit med-
tagna. En stor mängd ofrälse personer, i synnerhet sådana,

med hvilka drottningen kom i någon beröring, erhöll

rika bevis af hennes slösande frikostighet. De flesta

Sverges städer hafva på detta sätt vid den stora kro-
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nosköflingen bekommit större eller mindre delar af siu

nu innehafvande jord.

Vid flere tillfållen af penningebehof talade Kristina

om att indraga bortskänkta gods, hvarvid det likväl

endast blef fråga om några enskilda lägenheter. Men
äfven i afseende på sådana gick saken ingen gång till

verkställighet, mer än då hon under sista regeringsmå-

naderna återtog några på Ösel och i Pommern åt

grefve Magnus, Johan Oxenstjerna, Karl Gustaf Wran-
gel och Axel Lilje bortförlänta gods. Orsaken till den-

na indragning var blott enskild ; neraligen drottningens

önskan att till sitt underhåll få alla de pommerska taf-

felgodsen oskingrade ; kanske ock hennes då. varande

ovilja mot de trenne förstnämnde herrarna.

SEXTONDE KAPITLET.

OM KRISTINAS HUSHÅLLNING.

" Kapitlets öfverskrift borde rätteligen hela Kristinas

misshushållning ; tj uti hennes regeringsåtgerder finner

man högst sällan sparsamhet och beräkning, men nä-

stan alltid deras motsats. För egen person var hou
visserligen tarflig i både mat, dryck och drägt, någon

gäng ända till öfverdrift. Denna tarflighet gäller dock

i svnnerhet de första regeringsåren. Längre fram gjor-

de hon betydliga inköp af juveler, och lät från Frankrike

införskrifva dyrbara tyger för omkring 30,000 riksdaler

årligen. Blott en ringa del deraf begagnades för henne

sjelf; det mesta blef bortskänkt, bortsnilladt, eller ock

bortslösadt till drägter vid de många och lysande

värdskapen. Det var på denna handel, som Lejon-

crona förvärfvade en del af sia stora förmögenhet.
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Ojemnförligt mera förderflig var den slösande fri-

kostighet, hvarraed Kristina öfyerhopade in- och ut-

ländska gunstlingar och lycksökare; äfven ämbetsmän
och lärda, ja en hvar, som kom med henne i beröring.

Det var någon tid, likasom hon stått med alltid fram-

sträckta händer, färdig att utkasta gåfvor åt hvar och

en, som bad derom. Vi hafva anfört tillräckliga bevis

härpå; men vilja dock, till hvad vi redan förut ^) be-

rättat om Kristinas gåfvor under året 1651, ytterligare

införa ett utdrag ur en oss sedermera tillhandakommen

handling 2j. Ar 1651 har Kristina i kontanta gåfvor

utom de förr uppräknade bortskänkt åt Königsmarck
3000, åt öfverstelöjtnant Hold 5000, åt fattiga i Stock-

holm 6000, åt Odowalsky 5000, åt landtgrefven Fre-

drik af Hessen en ^äng 3000, en annan gång 8000,
en tredje gång 10,000, åt Maria Eleonora 80,000, allt

riksdaler. Dessutom har under samma år blifvit an-

slaget i årliga gåfvor åt furstinnan Eleonora Katrina

4000, åt Strasburg 1800, åt Adolf Johan 24,000, åt

Karl Gustaf 50,000, allt riksdaler; samt åt Maria Eleo-

nora hela JNyköping och 24 tomter i åtskilliga städer.

Uti ofvanstående är dock upptaget endast några få de
största summorna af det utomordentligt stora antal af punk-
ter, som för året finnas uppgifna. Det var i synnerhet

detta, till yttersta orimlighet drifna slöseri, som uttöm-

de Sverges, och som skulle hafva uttömt äfven det raäg-

tigaste rikes tillgångar. Härtill bidrogo ock de ofta å-

terkommande och mycket dyra festerna vid hof-

vet; der ej sällan nöjet för en enda afton kostade

20,000 riksdaler och flere månaders fjesk samt tidspil-

lan vid förberedelserna.

En och annan gång, dock sällan, syntes det, som
Kristina fått ett anfall af sparsamhet och granskande

hushållning. Orsakerna dertill tyckas dock hafva va-

») 9:de del. p. 102.

•) Kammar-Kolleg ii Arkiv. Förteckning öfrer gåfvor un-
der I^ristinas regering.
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rit tillfälliga. I början af år 1650 sysselsatte hon sig

mycket med drätselverket ; det såg ut som en förbere-

delse till riksdagen och den väntade striden mot råds-

partiet. I början af 1651 skedde en hop indragningar

i hofstaten; det såg ut som en aftvungen, mer sken-

bar än verkelig eftergift för den nämnde riksdagens

högljudda fordringar på sparsamhet och hushållning.

Två år derefter eller i början af 1C53 utvidgades hof-

vet å nyo; och det icke blott till sin förra talrikhet,

utan med tjenster och hofordningar förut alldeles okän-

da i det larfliga landet. Så infördes t. ex. värdi^'he-

terna af vice riksmarskalk^ öfverkammarherrar, till och

med rikskammarherre. Den sista villan blef värre än

den första.

Två serskilda gånger, 1651 och 1653, sökte Axel

Oxenstjerna att reda villervallan och uppgöra en be-

stämd inkomst- och utgiftsstat, lämpad efter du varan-

de tillgångar och behof. 3Ian har ännu qvar ut-

kastet af år 1653, ett mödosamt och vidlyftigt verk,

hkväl utarbetadt och med egen hand sknfvet af den

nu sjuttioårige mannen. Det var spilld möda. Medan
utkasten skrefvos färdiga, blefvo (le deri beräknade in-

komsterna genom fortsalt slöseri förminskade oeh ut-

gifterna ökade.

Misshushållningen medförde sina vanliga följesla-

gare, nemligen nöd och förlägenhet. Med året 1651

voro de vanliga tillgångarna slut och man spörjer från

denna tiden allt högljuddare och bittrare klagomål of-

ver tomma kassor, öfver obetalta löner, öfver brist på
medel till härens, flottans och ämbetsverkens under-

hållande o. s. v. Kristina fick i egen person smaka
de bittra frukterna af sitt handlingssätt. Sjelf hade hon
inga medel mer, icke ens kredit. Då Wiltenberg år 1651
försköt penningar till underhandlingarna i Liibeck, sked-

de det endast mot underpant af tullinkomsterna i Stock-

holm. Ar 1652, när pfaltsgrefven Johan Kasimir skul-

le i Strenguäs begrafvas, var Kristina naturligtvis bju-

den och ville äfven fara dit; men resan var nära att
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blifva om intet; emedan drottningen sjelf icke ägde eller

på länge kunde få låna nödiga penningar. Det lyckades

slutligen, men endast mot pant af hennes eget bord-

silfver. När hon sommaren 1653 ville fara till Wad-
stena, saknades på samma salt nödiga respenningar,

hvårföre Gustaf Adam Baner, den sedan så beryktade

DuUe-Bancren , lånade henne dylika. Han blef vid

samma tid utnämnd till öfverkammarherre. Det ena

stod kanske i sammanhang med det andra; ty i sin

nöd drog Kristina penningenoten på åtskilliga sidor och

sätt. Så berättas, alt hon åt Axel Lilje sålde guver-

nörskapet öfver Pommern för 50000 riksdaler. Af
borgerskapet i Stockholm begärde hon 1652 att er-

hålla något lån ; man vet ej, om det beviljades. Der-
eraot är säkert, att Ulfeld, Salvius, Lejoncrona med
flere fiugo medelst dryga, sent eller alldrig gäldade för-

sliotter, betala det skydd, den nåd, hvarmed Kristina

dem hugnat. Fastän dylika utomordentliga, eller rät-

tare sagdt oordentliga, utvägar anlitades, var dock nö-

den så stor, att Kristina tvänue gånger måste stänga

sitt hof af brist på medel till dess underhåll. Hofbe-

tjeningen kunde på flere år icke utbekomma någon lön;

stundom ville man betala den med anvisningar, som se-

dan icke infriades; stundom med varor, som löntaga-

ren icke begärt. Ansatta af sina fordringsägare, till-

grepo de unga hofherrarna allehanda utvägar. De an-

förde först, som sanning var, att deras löner ej utfal-

lit. När sådant icke längre ville hjelpa, förklarade de

skämtande, alt vid svenska hofvct hade bclalning af
skulder nu mera komniit ur modet. JVågra salte på si-

na dörrar med stora bokstäfver orden : jyoint d'argent ^^

som de sade, för ad bespara sig och fordringsägaren

besväret af onytiiga besök ~). Detta deras uppförande

var helt och hållet i Krislinas egen anda ; ty hon vi-

•) Inga pengar!
^) De la Gärd. Joh. Ekeblads bref till dess far, d. 28 Jan.

d. I9 Mars 1652, d. 12 Maj 1653 och llerestädes.
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Sade i dylika frågor en tadelvärd lättsinnighet. Några

den tidens sniygförfaltare berätta, huru hon skämtande

lofvade betala sina skulder ad calendas QrcBcas, det

vill säga aldrig; och de anföra smutsiga sägner om stäl-

let, hvarest hon läste, och om ändamålet hvartill hon
använde komna fordringsbref. Säkert är, att hon utau

synbar sjelfförebråelse eller blygsel lastade på efterträdareu

och fäderneslandet hela den tryckande bördan af sina

åsamkade skulder. Sådana voro i denna väg verknin-

garna af Bourdelots lärdomar och af tredje skedet i

hennes andeliga utveckling.

Följderna af en sådan hushållning kunde ej annat

än blifva högst förderfliga äfven för riket. Vid hen-

nes iinträde till regeringen i slutet af år 1644 utgjorde

Sverges skuld utöfver tillgångarna 979,625 daler silf-

vermynt ^). Under Kristinas regeringstid tillföllo henne

utöfver de vanliga statsinkomsterna 5,000,000 riksdaler,

d. v. s. öfver 8,000,000 daler silfvermynt i tyska er-

sätlningspenningar och dessutom för sålda kronogods

och skatteräntor 2,264,000 daler, utan att räkna flera

andra tillfälliga och ej obetydliga inkomster. Vid tron-

afsägelsen hade hon likväl åsamkat Sverge en skuld,

som den 1 Januari 1654 öfversteg 3,654,575 daler-).

Under sin ej fullt tioåriga regering hade Kristina

således utöfver rikels vanliga inkomster bortslösat i kon-

tanta penningar nära tretton millioner daler silfvermynt.

— Lika och om ej större skada tillfogades staten ge-

nom bortgifvandet af gods och räntor. Vid Kristinas

äntrade till regeringen funnos den 1 Januari 1645 ärf-

teligen bortgifna gods och räntor för 185,381 daler

silfvermynt i årlig ränta ^). Den 1 Januari 1654 steg

samma summa till 874,557 **J. Således hade Kristina

) Kammar-KoUcgii Arkiv. Riksbufvudboken för 1645.
•') Kammar-KoUegii Arkiv. Rikshufvudboken 1653. Cha-

niit 3. 453 iippgifver skulderna vid Kristinas afsägelse

till 10,000,000 i guld; Pufeadorf, (Karl X p. 7) till

5,000,000 daler.
^^ Kammar-KoUegiiArkiv. Rikshafyudboken för 1645.
*) Rikshufvudboken för 1654.
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bortgifvit gods för 689,176 daler silfvermynt i ränta;

med hvilken siimma rikels årliga inkomst blifvit för-

minskad. Denna sednare uppgifves hafva år 1654 ut-

gjort endast 800,000 ecus; så fattig var den svenska

kronan, då hon af Kristina nedlades.

För att lätta öfversigten af så väl Gustaf Adolfs

som förmjndarnes och drottning Kristinas hushållning

vilja vi införa nedanstående tabellariska uppgifter.

Kronans for- Kroaans skul- Bristen.

1645 d. 1 Jan. 2,482,936. 3,462''561. 979,625.

1654 d. 1 Jan. 1,296,203. 4,950,778. 3,654,575 »).

Försålda kronogods.

Godiens mantal. Godsens grundränta.

Sålda af Gustaf Adolf 1063 %^. 26,569 dal. s:mt.

Dito af Förmyndarne 2105 %. 59,447 —
Dito af Kristina. . . 4115 %. 119,655 2). _

Sammandrag öfver egendomar, som i Sverge och

Finnland blifvit bortgifna, dels till allodial dels under

Norrköpingsbeslut, beräknade efter egendomarnas grund-

ränta.

Bortgifne af

Gustaf A-
dolf till

Allodial . 72,015: 31

dito Norr-

köp:gs be-

slut 119,058: 15
.191,074 dal. s:t 14 öre

') Kammar-Kollegii Arkiv. Riksbufyudböckerna.
'^) Ö. st. Reduktioushandlingar.
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Dito ^För-

mjndarne,

Allodial.. 12,437: 9
dito Norr-

köp:gs be-

slut 56,324:19 „o.rA«Ji .iio"__J 68,761 dal. s:t 28 ore

dito Kristi-

na, Allo-

dial 62,664: 24
dito Norr-

lcöp:gs be ,

slut 497,531:30 (,»^,«„,, „„ .. ,,_J -560,1 96 dal. s:t22öre ^).

Vid betraktande af alla dessa förhållanden intages

man af förvåning öfver ett slöseri så utan besinning

och gräns ; serdeles hos en person med för öfrigt så

mycken skarpsinnighet i omdöme, och så mycken lill-

tagsenhet i handling. Det torde till någon del kunna
förklaras genom ärfda anlag från den serdeles miss-

bushållande modren; till en del genom bristande be-

grepp om det bortslösades värde, och om svårigheten

att få detsamma ersatt. Från barndomen van vid o-

upphörliga, nästan otroliga framgångar, segrar, mynt-
och landvinningar, frestades Kristina måhända att såsom
säkra påräkna sådana inkomstkällor äfven för framtiden;

hvarigenom hon hoppades komma i tillfälle att godt-

göra de förluster, som hennes slöserier och eftergifven-

het vid fredssluten förorsakade fäderneslandet. Också
ett annat förhallande bidrog; nemligen hennes tycke

för det lysande, det förvånande, det omvexlande ; hen-
nes obenägenhet, hennes missaktning för enformiga, ihär-

diga men mindre bemärkta sysselsättningar, sådana som t.

ex. fordrades vid denoaflåtliga granskningen och vården af

rikets hushållning. Att för sig och andra bemantla detta fel,

kanske ock af öfvertygelse och falska grundsatser, räk-

nade hon, slösande gifmildhet såsom en bland de hög-

') S. rt.
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sta regenldygder. Uti sin teckning af Alexander, visar

hon serdeles beundran deröfver, alt han, vid anfallet

mot Persien, bortskänkte allt sitt siltver, alla sina arf-

vegods och sedermera intagna landskaper och konun-
gariken ; likaså att han från samma stund ansåg sitt

fädernerike såsom ett intet, såsom en för alltid öfver-

gifven bygd, hvilken han lät sina anhöriga opåtaldt sins

emellan dela, sjelf lefvande endast för att segra. Ingen

menniska, tillägger hon, har varit mera värd att be-

undras och vördas.

SJUTTONDE KAPITLET.

OM LEFNADSSÄTTET OCH SEDERNA.

Krislina bibehöll länge det gamla bruket att stiga

tidigt upp och gick deri kanske längre än företrädarHC.

Redan klockan fyra om morgnarna, och det både vin-

ter och sommar, var hon kladd och i full sysselsätt-

ning. De andra måste följa hennes sed, hvilken också

i det närmaste var tidens. Man kunde klockan fem
pa morgonen gå på uppvaktning, till och med lill prin-

sarna. Dagens måltider rättade sig derefter , och
hofvet åt sin middag på slaget elfva, samt qvällsvarden

mellan sex och sju. Men äfven i detla hänseende in-

träffade hos Kristina en stor och hastig förändring, föran-

ledd, som det synes, af Bourdelot, Pimentelli och de
andra sydlänningarna. De sista tvänne åren öfvergick hon
nemligen till motsatt ytterlighet. Icke blott att baler och
hofnöjen upptogo halfva, stundom hela nätterna och
del ofta flere qvällar å rad; äfven i hvardagslag kunde
bon den ena gången under samtal med gunsthngarna.
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den andra gängen under su kallade lustvandringar till

fots eller i vagn tillbringa mer än halfva natten.

Under förmyndarestyrelsen liade man ofta ve-

lat genom förordningar mot öfverflöd i mat och

klädsel hämma den förderfliga jsraktsjukan. Man hade

nemligen uti flere land företagit sig att till besagde

ändaraids vinnande noggrannt och i de minsta småsa-

ker bestämma, hvilka slags tyger och drägter hvarje

stånd skulle nyttja; likaledes sättet, långvarigheteu och

kostnaderna vid hvarje serskildt slag af gästabud och

högtider inom hvarje medborgareklass. Någonting dy-

likt fanns äfven i Sverge. Axel Oxenstierna ogillade

dock sädana atgerder; ly mången förnäm har ej råd
att begagna den åt honom förbehållna Jdädseln ; mån-
gen borgerlig man tvärtom. Dylika bestämda drägter

skulle äfven vid umgänget med utlänningarna synas

underliga och dessutom aldrig blifva iakttagna ^j.

Dagarna efter Kristinas äntrade till regeringen utfärdades

likväl för adeln en dylik öfverflödsförordning, full af

småaktiga bestämningar om bruk, förplägning och om-
kostnader vid barnsöl, bröllopp, begrafningar och an-

dra gästabud. Men redan 1G47 tillkännagaf Kristina

omöjligheten att densamma efterlefva -). Ofverflödet

växte med förvånande hast. I min ungdom, klagade

den gamle riJiskansleren, kunde en hederlig slägt vara
belåten med gångare och sadel; nu mera måste en

hvar hafva hästar och vagn. Lars Kagg knotade mot
öfvcrdådet i Westcrgötland, hvarest brudgummarna ofta

åtföljdes af fyratio ända till sjuttio ryttare, när de

kommo inridande i brölloppsgården. Förut hade hvarje

till högtid buden gäst medtagit sin egen knif, sked och
gaflel; nu införde grefve IMagnus bruket, att värden
skulle sjelf låta med dylika förse hela sitt bord. Ut-
länningarnas plägseder och ståt apades i nästan alla

förhållanden. En mängd byggnader af förut osedd

') nådsprot. d. 7 Nov, 1643.

-; S. st d. 30 Jun. 1647.
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prakt uppfördes, och Lläder, möbler, matanrättningar,

nöjen och sällskapshf blefvo år för år mera fina och

koslsarama.

Orsakerna till detta brädväxande öfverflöd voro

talrika; t. ei . de många från Tyskland hemförda, med
plundrande svärd lätt vunna rikedomarna; ägarenas va-

na vid fältlefnadens öfverdåd och njutningar för dagen;

exemplet af /^ydlänningarngs rikare lefnadssätt i en ri-

kare natur; slutligen de nybakade grefvarnas och fri-

herrarnas bemödande att genom praktfullt lefnadssätt

vinna uppmärksamhet och anseende. Ojemnförligt mest

bidrog likväl Kristinas efterdöme. Den utomordentliga

prakt, de kostsamma lustbarheter, hvilka hon så myc-
ket älskade och så ofta anställde, efterapades snart och

måste efterapas af gunstlingarna och af de förnämsta i

staden, häldst drottningen ofta och gerna deltog i des-

sas enskilda gästabud. Det är väl sannt, att Axel O-
xeustjerna, Per Brahe med flere af det gamla högade-

liga partiet visade ovilja för detta öfverdådiga lefnads-

sätt; åtminstone finner man ingenstädes spår, att de

med egna tillställningar verksamt deltagit deri; utan

tvärtora att de likasom dragit sig undan i en frivillig

skugga. Men just derförc inverkade deras efterdöme

föga på den stora hopen, hvilken löper efter det lysande

och äflas att apa en hvar sin mägtigare öfvermans lef-

nadssätt, steg för steg uppföre ända till tronen. Och
hurudant efterdömet härifrån var, Tiafva vi tillräckligen

ådagalaggt. Den mer och mer inträdande penningebri-

sten förorsakade dock någon inskränkning i hofTesterna.

Det var troligen derföre, som Kristina under de si-

sta regeringsåren i dessa lysande högtiders ställe till-

grep jagter, lustvandringar, resor, förtroligare sällskaps-

kretsar samt andra dylika mer lättköpta tidsfördrif.

Exemplet af drottningens misshushållning smittade

folket, och det blef en vana att sträcka utgifterna öf-

ver inkomsternas gräns, hvaraf som vanligt följde fat-

tigdom och vinglerier. Kristina, sjelf med samma fel,

kunde eller ville icke bcftraffa del hos andra. Hon
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var i allmänhet icke nogräknad i fråga om stadgadt och
sedligt uppförande. Många hennes gunstlingar utmärk-
te sig genom öfversitteri, tratlystnad, prålsjuka och o-

ordningar; några genom fräck gudlöshet; och likväl

bibehöll hon dem i sin omgifning, till och med i sin

ynnest, så att exemplet af deras laster och dock fortfa-

rande lycka spridde sin förgiftande smitta vida omkring.

Gustaf Adolf och förmyndareslyrelsen hade mot-
arbetat och i det närmaste afskaffat det gamla men
blodiga bruket af envigen. Under Kristinas regering

kommo de åler i full fart. Hon ansåg dem som bevis

på hjeltemod, hvarföre de blefvo stundom uppmuntra-
de, ofta öfversedda, sällan med allvar bestraffade. Dea
största gunstlingen, Klas Tott, var också den största

slagskämpen; de andra, en Steinberg, en Dohna m. fl.

i förhållande derefter. Också förflöt vid hofvet och i

de högre kretsarna nästan ingen månad utan något en-
vige, i synnerhet de tre sista åren. Det gick slutligen

så långt, att tolf- och trettonåriga kammarpager utma-
nande drogo värjan mot hvarandra ••].

En odygd kunde Kristina aldrig fördraga; och det

var dryckenskap. Hon hyste för nämnde last en djup
och verklig afsky, och man har efter henne mångfal-
diga utbrott af harm öfver svenskarnas ovanor i detta

fall. Hennes bemödande mägtade likväl icke öfvervin-

na den i folket och tiden djupt rotade oseden; och
resande utlänningar talade i detta hänseende med för-

råning och med förakt om hela svenska folket. Under
sista åren och sedan alla band blifvit upplösta, kunde
Kristina ej längre hålla ens sin egen omgifning fri.

Det hände ej sällan, att bofherrar och unga adelsjun-
kare, rusiga och skrålande, ströko gatorna omkring; nå-
gon gång, att de medförde buteljerna och derur, ståen-
de på knä utefter torgen, drucko sin gynnarinnas, den
itormägtigste och durchlauchtigste drottning Kristinas skål.

') De la Gärd. Joh. Ekeblad till sin far d.6Apr. 1653«
Fryxeils Ber, X. 8



170

Hennes förakt för gudsljensten och for det Hp-

penbarade ordet i allmänhet smittade snart den stora

hop, som gerna apar de höga och häldst deras fel. Så
lossades pä en gäng banden af tro och sedolära. En
mängd förut oerhörda uppträden tilldrogo sig gång ef-

ter annan, äfven bland borgerskapets qvinnor. Bref

öppnades på något hvart ställe, och inom de högre

stånden föreföllo några afskyvärda lönnmord. Upplös-

ningen sträckte sig äfven till de lägre klasserna, till de

aflägsnare landskapen. Man blef på vägar och stigar

anfallen af öfvermodiga adelsmän eller öfverlastade bön-

der, ej sällan af mördande rånare; och i Stockholm

hörde inbrott och andra stölder till ordningen för da-

gen. Man sökte med blodig stränghet bota det onda

och galgarna fylldes med våldsverkare ; dock förgäfves,

ty tiden var bördig på ämnesvänner, hvilka snart trädde

i de bortgångnas spår.

Denna under drottning Kristinas tid inträffade för-

ändring i tanke- och lefnadssätt har blifvit med sanna

och lifliga färger skildrad af en okänd men snillrik

häfdatecknare, hvilkens ord vi till läsarens nöje och

upplysning vilja anföra. De lyda sålunda. DroUning
Krislinas egenskaper ulgingo från hennes förlräffliga

men förderfvade hufvud och från hennes kalla hjerla,

för att ej gifva det ett ändå sämre namn. Del var

från hennes tid, som upplösningen af goda och an-
ständiga seder förskrifter sig; jag menar de morali-

ska, hvilka ganska väl kunna paras med yllre helef-

venhet, när de förra nemligcn icke från högsta ort

föraktas. Ungdom började nu oförsynl stiga framom
de åldriga. Lika lättsinnigt behandlades gudsfruktan.

Helgedagarna blefvo dans- och förlustelsedagar. En
och annan gjorde i sin tanka qvickt narr af gudsljen-

sten, eller låtsade endast för syns skull sälla foten

dit; så gjorde drottningen sjelf till slutet. Högdra-
genhet ilef den unga adelns kännetecken. Supa och

frossa var redan inkommet från tretlioåra kriget.

IhUa alU tlanda^cs äock med en ridderlig artighet.



171

kvilhen gaf åt samtnanlefnadcn anstryhning af fidcU

behag. Fruntimren voro dygnets gudinnor.

ADERTONDE KAPITLET.

MISSNÖJEN UNDER DROTTNING KRISTINAS REGERING.'

Efter allt, hvad vi berättat om Kristina och hen-

nes regering, är det visserligen öfverflödigt, så väl att

nämna, det ett allmänt och häftigt missnöje uppstod,

som att anföra orsakerna derlill. Allt delta är redan

förut tillräckligen utveckladt. Angelägnare är att fram-

ställa riktningen af dessa missnöjen. I afseende på ti-

den sönderfaller den i tvenne olika skeden, nämligen

före och efter 1651; men i afseende på undersåtarna,

i Ivänne olika klasser, högadelns och folkets.

Anledningen till de högre samhällsklassernas miss-

nöje var Kristinas egenmägtighet, slöserier, gunstlingar

m. m. Före 1651 sökte derföre detta parti alt inskrän-

ka konungamagten, så väl för närvarande hos Kristina

sjelf, som för framliden genom alt motstå Karl Gu-
stafs utnämnande till tronföljare. Genom att hindra

detta utnämnande, ville man troligen bereda sig tillfälle

att vid Kristinas afgång och ett alldeles obundet val än

ytterligare binda regentens händer. Planen hade två

sidor; den fosterländska, att förekomma rikels förstö-

rande af en oduglig, men allena styrande konung; den
ståndsegennyttiga, alt öfverflylta hela regeringsmagten

till ridderskapet och häldst till rådet. Förslaget miss-

lyckades; ty partiet hade sjelft bundit sina händer och
aflägsnat förtroendet, båda delarna genom mottagandet

af kronagods och genom hotande förtryck mot ofrälse-
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stånden. Kristina begagnade ställningen och visste att vid

riksdagarna 1647, 1649 och 1650 bringa de sist-

nämnde på sin sida, eller rättare sagdt, bringa dem yt-

terligare i harnesk mot adeln. Detta sistnämnde stånd,

sålunda i strid mot både konunga- och folksmagten, och

i fara alt dervid förlora, icke blott de nyvunna god-

sen, utan ock måbända en mindre eller större del af

sina öfriga rättigheter, måste derföre låta sina planer till

konungamagtens inskränkning iara och för närvarande

räkna som vinst att sjeif icke utsättas för någonting

dylikt.

Missnöjet bland folkpartiet under ifrågavarande för-

sta tiderymd var uteslutande riktadt mot adeln och ytt-

rade sig förnämligast vid ofvannämnde tre riksdagar

samt på sätt, som vi uti föregående kapitel utförligare

framställt.

Inom högadeln var så väl missnöjet som dess an-

ledningar under andra skedet de samma som under det

förra, dock båda i ärlig tillväxt. Partiet mägtade likväl in-

genting göra, ingenting föreslå; utan måste nöja sig

med att i stillhet afvakta händelsernas utveckling. De
niägtigaste och rikaste drogo sig under sednare åren

mer och mer ifrån hofvet och lefde i en betydelsefull

tystnad, hvar och en på sina landlegendomar.

Missnöjet inom ofrälseklasserna vände sig under

andra skedet hufvudsakligen mot Krislina sjelf. Denna
förändring var en följd af hennes fortfarande slöseri

och förvända styrelse samt af de under föregående

riksdagar gifna, men sedermera bedragna förhoppnin-

garna. Denna ändrade riktning visade sig i synnerhet

inom lågadeln, preste- och borgarestånden, hvilka bätt-

re och tidigare än bönderna insågo det dubbla i drott-

aingens uppförande och det riksförderfliga i hennes

åtgerder. Målet, bvartill detta parti sträfvade, var att

uppsätta Karl Gustaf på tronen, de förståndigare i go-

do, de hetsigare med våld. Ytterligheten af sistnämn-

de åsigt stack oförsigligt och brådskande hufvudetfram

i deu messeuiska sammausyärjaingea. Detta hulvud
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föll i sitt blod; men partiet både andra, mbgtigare,

klokare och alla med samma tänkesätt. Som emedler-

tid Kristinas tronafsägelse inom kort anades, gissades,

förutsågs, stannade dessa partiledare i väntande overk-

sambet; utom att måhända en och annan under skeu

af vänskap påskyndade drottningens ofvannamnde fö-

resats.

Kristinas uppförande, serdeles under sista aren,

gjorde, att denna i sig sjelf korta väntan likväl före-

föll de flesta alltför lång. Oordningarna voro så mot-

bjudande, att de rättsinnigare bland hoffolket beklagade

sin olycka att nödgas Jefva i sådant sällskap ^). Pre-

sterna trodde sig sluteligen förpligtade att uppträda mot
dessa, likasom mot andra förvillelser, och från de fle-

sta af Stockholms predikstolar hördes skarpa anmärk>
ningar mot hofvcts lefnadssätt och statens förvaltning,

samt mot de nya, de ogudaktiga seder, som af främ-

lingarna infördes. Hufvudstadens dåvarande största an-
deliga talare, den bekanta Emporagrius, gick i spetsen

och höjde, än i storkyrkan, än på slottet sin stämma
mot de öfverhand tagande oordningarna och mot den
fräcka gudlösheten. Mänga lupo i harmen med under-
rättelse derom till Kristina. Den ena gången skrat-

tade hon deråt ; en annan gång förekallade och var-

nade hon predikanten. Denne fortfor likväl att handla

efter öfvertygelse ; och de för dagen mägtiga gunstlin-

garna eller gunstsökande herrarna undveko sluteli-

gen hans bestraffande ord. Sådana mötte dock, der de

minst väntades. En hälft vansinnig qvinna gick våren

1653 omkring på Stockholms gator och predikade högt

och häftigt mot hofvets oordentliga och ogudaktiga lef-

verne samt mot den riksförderfliga styrelsen ; och hon
framdrog dervid en mängd enskildheter, om hvilka in-

gen förstod, huru bon kunnat erhålla kännedom. Snart

blef hon insatt på dårhuset j men Stockholms pöbel,

•) De la Gärd, Joh. EkebUd till sin far d. 31 Mars
1653 m. fl.
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uppretad af både den ena och andra predikanteb
', til-

lät sig allehanda våldsamheter, skällsord, stenkastningar

m. m. mot de hatade utlänningarna, så högre som lä-

gre ; hvilket sluteligen gick så långt, att några bland

dessa icke tordes utan skyddsvakt visa sig på gatan.

Troligen var det för att undvika detta Stockholms-

boarnas missnöje, som Kristina tillbragte sista halfåret

i Uppsala.

Allmogen, utan kännedom af verkliga förhållan-

det, hörde sorlet af de högre ståndens missnöje och

sorlade efter, mången gång utan att rätt veta hvarföre.

En sak, och den ganska vigtig, hade likväl så väl ge-

nom riksmötena som dagliga erfarenheten blifvit för dem
både tydlig och kännbar; och denna var det hotande

adelsväldet. Mot detta stånd, mer än mot drottnin-

gen, blef derföre böndernas missnöje fortfarande rik-

tadt. På något hvart ställe, serdeles i Småland, Nerke

och Dalarna, hörde man den gamla bondehotelsen, alt

ihjelslå all adel. Detta sistnämnde yttrande fälldes, e-

huru under dryckenskap, likväl af en, som till och med
varit ståndets taleman vid någon riksdag. Upproret ut-

bröt sluteligen i Nerke, der många hundrade bönder

samlades och under vapengny, hotelser och våldsam-

heter började tåga omkring samt utfärda budkaflar till

de andra landskaperna. De valde till och med en e-

gen konung. Denne lät bära morgonsljernan såsom

spira framför sig i tåget och utnämnde andra bönder

bland sina anhängare till riksdrots, riksmarsk och riks-

kansler. Hopen ämnade först hemsöka landshöfdingarna

och sedan rikets råd och adeln, efler hvilkas utrotande

de hoppades komma i åtnjutande af den sanna frihe-

ten. Sverges 13'cka var, att uti hela svärmen fanns in-

gen man af högre anseende eller större förmåga. Bondeho-

parna blefvo derlÖre genom den tillkallade vapenslyrkan

lätt och hastigt förskingrade eller nedhuggna. Upproret

qväfdes i sin början, och Sverge räddades från elän-

det af ett inbördes krig. Anförarne blefvo allvarligen

bestraflfade. Många afrältades nere uti Nerke; men den
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sä kallade konungen och haos kansler skickades till

Stockholm, hvarest de blefvo rådbråkade, halshuggna

och steglade. Morgonstjernan, den så kallade spiran,

bars före vid uttåget och begagnades vid rådbråk-

ningen.

Så de förvillade bönderna. Det förvillade hofvel,

varnadt men oförbättradt, fortsatte sina baler, sina ly-

sande nöjen och lekande skådespel omedelbart både före

och efter det blodiga uppträdet. Om dagarna såg man
afrättsplatsen på Södermalm fylld raed aflifvade missdå-

dare och upprorsmän. Om qvällarna såg man frän

slottsfönstren återskenet och hörde genom slottshvalfveu

återljudet af hofvets praktfulla och larmande fester.

Missnöjet mellan drottning Kristina och svenskarna

fortfor och växte ömsesidigt och retadt, det ena af det

andra. Kristina utkastade första fröet genom sin för-

kärlek till utlänningarna; i synnerhet när hon 1649
ville till sin närmaste lifvakt antaga ett garde, endast

bestående af fransmän, likasom hon föraktat eller miss-

trott svenskarna. Tvungen att afstå från denna plan,

fortfor hon likväl visa utlänningarna en år efter år vä-

xande tillgifvenhet. Efter Bourdelots och Pimentellis

ankomst ökades främlingarnas antal än mera och på
slutet var drottningen nästan endast af sådana omgif-

ven. Redan i detta förhällande likasom i hennes if-

riga längtan efter södern låg ett tyst men tydligt ut-

tryck af missnöje och förakt för Sverge och svenskarna.

Orden kommo sedermera, när Kristina på främmande
botten kände sig fri frän alla band. Jag har, skref

hon, hafi så goda lärare, som man kunde i Sverge

bekomma, ty den liden fanns der ingen bildning. I

Rom lät hon prägla en skådepenning, hvars ena sida

visade den ogifta jagtgudinnan, tämjande fyra lejon,

med omskrift: Nec sinil esse feros ^). Det skulle be-

tyda, att Kristina hade lyftat Sverges fyra stånd ur

deras förra råhet. En annan gång yttrade hon, att

') Eon tillåter- dem ej förblifva vilda.
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ivenskar och rystar iehe hade något lefnaäsvett / en
annan gäng åter, alt ett tunnland af Italien vore

mera värdt än hela Sverge. Vid tronafsägelsen skref

hon till Condé : jag anser edert bifall vara för mig
lika hedrande, som den krona jag burit.

NITTONDE KAPITLET.

FÖRBEREDELSER TILL TRONAFSÄGELSEN.

Redan förut hafva vi uppräknat de orsaker, hvil-

]ca mest bidragit till Kristinas beslut att nedlägga rege-

ringen. Alla dessa anledningar fortvarade i oförmin-

skad mängd, i ökad grad. Det sednare förhållandet

gällde i synnerhet landets fattigdom, svenskarnas miss-

nöje, hennes egen trötthet vid regeringen, vedervilja mot
Sverge o. s. v. Nya anledningar tillkommo. Det hän-

de oftare än förut, att drottningen blef af Oxenstjern-

ska partiet öfverröstad och hindrad från åtskilliga sina

föresatser. Sådant härmade hennes stolta sinne, hvil-

ket föraktade en krona, som ej medförde mera magt.

— En lika om ej mer bidragande orsak var farhågan

för prins Karl Gustaf, och alt denna herre förr eller

sednare skulle förlora tålamodet. Han låtsade visserli-

gen vara nöjd med sitt obemärkta lifj men detta stäm-

de ingalunda öfverens med hans kända ärelystnad och
verksamhetsbegär. I händelse af krig var det för Kri-

slina omöjligt att, vid valet af högsta befälhafvare, för-

bigå prinsen; och lika vådligt alt i hans hand Icmna
rikets hela beväpnade styrka. Lätt kunde han frestas

att begagna den till Kristinas störtande och sia egen
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upphöjelsc. Lält kunde också en djlik hvälfning Ijc-

kas; ty drottningen var allmänt hatad, prinsen allmänt

älskad. Messeniska sammansvärjningen, med all sin o-

rimlighet, ^ai dock många och kraftiga intyg om nämn-
de förhållande, och hvarhäldst prinsen visade sig, tillström-

made folket hoptals och med alla tecken af vördnad

och bjertlig tillgifvenhet. Man såg tydligt, att det var

hans återhållsamhet, som hindrade utbrottet af allvar-

sammare rörelser. Men redan var fråga väckt om gif-

termål mellan honom och en bolsteinsk furstinna. Med
maka och barn vid sidan skulle äfven för Karl Gustaf

kronans frestelser tillväxa, och på samma gäng den för

Kristina hotande faran. Utom dessa rent personliga

skäl anföras äfven andra , afseende fäderneslan-

dets bästa. Kristina yttrade nemligen, att hon genom
sitt nedstigande från och Karl Gustafs upphöjande på
tronen ville förekomma de oredor, som vanligtvis in-

träffa under sista regenten af en herrskareätt och i

synnerhet vid tless frånfälle. IVär man besinnar för det

första hennes tidiga och ifriga bemödande alt upphöja

Karl Gustaf till öfverbefälhafvare och arfprins; för det

andra, att hon redan 1648 för Chanut omtalade siu

föresals att nedlägga regeringen; för det tredje, att hou
frivilligt och nästan helt och hållet af sig sjelf både

började och lulländade sin omvändelse till katolska lä-

ran; när man besinnar dessa hufvudpunkter och eo

mängd dit hörande omständigheter, synei det ganska

sannolikt, att Kristinas afsägelse af sina fäders både

tron och tro varit en sammanhängande, alltsedan 1648
hyst och med ovanlig ihärdighet fullföljd föresats. När
Kristina 1651 första gången ville nedlägga, men öfver-

talades att bibehålla regeringen, yttrade hon till sina

förtrogna, att planen vore måhända blott till en tid

uppsJ,'juten, men ej för alllid slagen ur tankarna.

Under nära tvenne år synes den dock hafva hvilat, så

Iramt ej derom i hemlighet med Pimentelli underhand-

ades; ty samtidigt med dennes afbrutna hemresa som-

maren 1653 började man ånjo hviska om Kristinas
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tillämnade afsked ; och knappt hade nämnde herre kom»
mit tillbaka från Göteborg, förrän det berättades, alt

drottningen ämnade i denna stad tillbringa nästa vin-

ter^ och att derföre hofvets förnämsta tillhörigheter skul-

le ditföras. Alla undrade och gissade om orsaken. De
flesta trodde, att planen kom från Pimentelli, hvilken

önskade undvika Stockholm och den mot honom der-

städes allmänt retade oviljan; några tillade, att Kri-

stina ämnade från Göteborg rymma ur riket likasom

modren gjort, o. s. v. Den ändamålslösa resan afstyrk-

tes ; men inom kort fick Kristina till densamma ett an-

tagligt svepskäl; ty pesten började visa sig i Stock-

holm. Det var i hörjan ingen serdeles fara å färde

;

likväl hette det, att hofvet måste oförtöfvadt sätta sig

i säkerhet och för sådant ändamål hasta till det aflägs-

na Göteborg. Man brådstörtade inpackningen och af-

sändandet af möbler, höcker, taflor, bildverk, guld,

silfver och allehanda dyrbarheter. Hundrade stora

packlårar, fyllda med sådant och värderade af somliga

till två millioner riksdaler, af andra till sex millioner

livrés, blefvo i största hast afskickade till Göteborg

för att, som man föregaf, dei-städes till drottningens och

hofvets begagnande ordnas. De skarpsyntare anade

dock verkliga alsigtea ^) ; nemligen alt under denna fö-

revändning få ostördl både inpacka kronans förnämsta lös-

ören och sedan afsända dem till en ort, hvarifrån de

utan motstånd af någon högre myndighet, eller åtmin-

stone genom öfverraskning kunde lätt skickas till ut-

landet. Allt detta sattes naturligtvis i förbindelse med
Pimentellis besynnerliga Göteborgsresa veckorna förut.

Gissningen slog in. Packlårarna skickades från Göte-

borg till Flandern; och när pesten nu mera började

allvarligen gripa kring sig i Stockholm, öfvergaf Kri-

stina den anstuckna hufvudstaden och det utplundrade

och ödsliga slottet, samt reste, dock icke till Göle-

>) De la Gärd. Joh. Ekeblad till sin far d. 21 Sept.

1653.
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borg utantill Uppsala, åtföljd af Piraentelli, Tott, Stein-

berg , Dobna och alla denua , den yttersta tidens

gunstlingar.

Sedan en betydlig del af kronans lösören sålunda

blifvit undanskafTade, gjorde Kristina ej mer någon
hemlighet af sin förestående tronafsägelse , utan syntes

vilja med flit sprida undei-rättelsen derora. Många af-

rådde; i synnerhet Axel Oxenstjerna. Han framställde

alla möjliga motskäl, och försäkrade slutligen, alt Kri-
Stina skulle ångra sin tronafsägelse och det inom tre

månader efter densamma. Då ingenting hjelpte, tog

han Gud, samvete och efterverld till vittne, att han
fyllt sin pligt och uttalat sin öfvertygelse. Samma af-

styrkande råd gåfvos af många andra personer och af

många anledningar. Engelska sändebudet Whitelocke

erinrade Kristina om kejsar Karl den femtes ånger ef-

ter afsägelsen, men förgäfves. Då berättade han föl-

jande tilldragelse. Det var i England en gammal lord,

som beslöt lemna sin egendom i sonens hand. Medan
öfverenskommelsen derom höll på att uppsättas, tog fa-
dern efter vana sin pipa och begynte röka och der^

under spotta på salsgolfvet. Sonen yttrade då, att

detta sednare borde hållas rent, hvarföre fadern kun-

de gå ut i köket, då han ville spotta. Den gamle
gjorde så; men när öfverenskommelsen skulle under-

tecknas, sade han: v)Jag har numera beslutat icke

ytskrifva under ; ty jag vill hafva rättighet spotta på
•»mitt salsgolf, så länge jag lefver.it Kristina förstod

syftningen; men svarade: jag för min del vill tvärtom
spotta i salen, endast för alt blifva kronan qvitt. Då
Whitelocke fällde några ord om i framtiden möjligtvis

forknappade tillgångar o. s. v. svarade Kristina: i nöd-

fall är jag nöjd med litet nog, och kan hjelpa mig
med blolt en dräng och en piga till bcljcning. Äfven
Ghanut, nu mera fransyskt sändebud i Holland, skref

ett smickrande men afstyrkande bref. Uti Kristinas

svar läste man följande rader. Då jag för fem dr
sedan meddelade eder det beslut, jag nu går alt ut~
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föra, hadejag nöjet erfara^ att ni deruti icke fann nå-
gonting mig ovärdigt. Under den långa tiden alltse-

dermera har intet kunnat förändra min föresals. Alla

mina handlingar hafva blifvit beräknade cndist 'på

detta ändamål. Jag har hillills ingen enda gång vack-

lat; och är nu färdig afsluta min roll och träda från
skådeplatsen. Mig bekymra ej ropen af hvarken tadel

eller bifall. Enhvar må dömma mig efter sill lynne;

jag hvarken kan eller vill hindra det. Jag vet, alt

endast få skola dömma gynnsamt; men jag är öfver-

tygad, alt ni är en bland dessa få. Den öfriga ho-

pen af menniskor känner hvarken milt lynne eller mi-

na skäl; emedan jag aldrig uppläckt dem för någon
mer än för eder och för en annan vän, hvilken har

en själ, nog slor och nog ädel för all kunna, såsom

ni, uppfälla min handling. Sufficit unus, sufficit nul-

lus '). Jag föraktar resten; och 07n jag vä/jer någon
deribland till mål för milt gäckeri, så bevisar jag ho-

nom redan derigenom en hedrande uppmärksamhet.

Be, som dömma efter vanliga grunder, skola visserli-

gen fördömma min handling; men jag ämnar aldrig

göra mig besvär med alt för sådana personer rätt-

färdiga milt uppförande. Under dvn myckna ledighet,

som jag nu förberedl, blifver jag dock aldrig nog
sysslolös för all hinna länka på dylika menniskor.

Tiden skall användas till alt granska milt förflutna

lif och till alt rälla mina fel, ulan alt likväl förvånas

öfver dem, utan all ångra dem. Jag skall hafva den

trösten, den glädjen alt minnas, huru jag villigt be-

visat menniskor välgerningar, allvarligt straffat den

brollslige, aldrig fällt den oskyldige, ulan snarare

skonat den skyldige. Jag har slädse föredragit sta-

tens bästa framför alla andra bevekelsegrunder, och

för dess välfärd uppoffrat allt, och det med gläd'

je, och jag kan öfver min statsförvaltning icke göra

mig någon enda förebråelse. Jag innehade utan öfver-

i

') En är nog, ingen är nog.
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tnod; jag lemnar ulan saknad. Derföre, frulila ej

för mig. Jag är i säkerhcl; milt högsla goda beror

ej af omsländighelerna och jag är hjchlig, ehvad ock

hända må.

Sum tamen, o supeiri, felix, nuUigue poteslas

Ho c auferre Deo ^).

Ja ! jag är, och jag skall alllid vara mer lyck-

lig än någon annan menniska. Jag fruktar ej den

försyn, hvarom ni talar. Om den gör sig besvär med
alt ordna mina öden, skall jag med skyldig ödmjuk-
het underkasta mig; om deremot ordnandet Icmnas åt

mig sjelf, skall jag använda alla själsgåfvor för att

bereda min sällhel. Jag skall vänja mig vid dessa

föreställningar och med dem stärka min själ samt från
hamnen betrakta deras vånda, hvilka på verldshafvet

blifva af stormarna kastade vind för våg ; emedan de

ej förmått fästa sin själ vid ankaret af ofvannämnde
tankar. Huru lycklig, huru afundsvärd är jag icke?

Huru många skulle ej åslunda min sällhel, om de

blott kände den? Ni skall ej afundas, dels derföre,

alt ni älskar mig, dels derföre, alt jag uppriktigt be-

känner, huru jag just genom eder inhämtat en del af
dessa lyckliggörande tänkesätt. Jag hoppas, att fram-
deles kunna i edert sällskap vidare utveckla dem. Jag
är nemligcn försäkrad, alt ni också efter denna om-
vexling förblifver min vän; emedan jag icke afsäger

mig något af det, som förtjcnar eder högaktning. Jag

för min del skall städse bibehålla en i alla omstän-

digheter orubbelig vänskap för eder. Ni är visserli-

gen öfvertygad, alt den största säkerhet, som jag om
dessa mina tänkesätt kan gifva eder,' är den förkla-

ring, att jag alllid förblifver Kristina.
Weslerås den 28 Februari I6åi.

') Lycklig jag är, o Gudar ändå; min sällhel ej någon
Kan borlrycka från mig.

Den döende Pompeii ord hos Lucaiius.
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Fransmannen skref tillbaka att han för sin person

visserligen ännu instämde i mängdens vanliga, af Kristina

iöraktade omdömen ora afsägelsen ; men harj förklarade

delta sitt tänkesätt säsom troligen en följd af svaghet

och inskränkning hos honom sjelf; hvaremot han med
beundran talade om den ölveiväldigande storheten och

majestätet i drottningens åsigter. Sådant blef Ghanuts

svar på drottningens märkvärdiga och snart öfverallt

kringspridda bref. Afvea i Sverge fick man innan kort

afskrifter deraf; hvilka förorsakade mycket missnöje.

De två vänner, hvilka Kristina förklarat vara de enda,

som förtjenade hennes aktning, voro tydligen Chanut

och Pimentelli. Detta, jemnte hennes yttrade djupa

förakt för alla andra menniskor^ skulle naturligtvis på
det bittraste förolämpa hennes öfriga omgifning, uti

hvilken dock voro män sådana som Karl Gustaf Wran-
gel, Gustaf Horn, Per Brahe, Axel Oxenstjerna och

sluteligen tronföljaren Karl Gustaf sjelf ; oberäknadt de

med välgerningar Öfverösta gunstlingarna för året, ea

Klas Tott, Steinberg, Dohna med flere. Alla härma-

des och den gamle rikskansleren kunde ej ens för främ-

lingarna dölja sin förtrytelse.

För att sätta det länge hysta förslaget i verkstäl-

lighet sammankallade drottningen hela rådet till den 11

Februari 1654. Hon tillkännagaf, all hon ämnade så

snart som möjligt öppna en riksdag för att i stän^

dernas närvaro öfverlemna regeringen ål prins Karl
Gustaf. Hon hade nu i förväg sammankallat riksrå-

derna; icke för alt inhcmta deras mening, utan för

alt begära deras biträde till verkställigheten. Efter

någon tystnad började rådsherrarna, den ene efter den

andre, och i synnerhet Axel Oxenstjerna, att framställa

sina betänkligheter. De kunde ej underlåta denna sin

pligt mot både henne och fäderneslandet, oaktadl hon

sjelf dem sådant förbjudit ; de hade tryggat sig vid

hennes löfte för två och ett halfl år sedan; de båda,

alt hon icke måtte förhasta sig, utan noga besinna

del vigtiga steget o. s. v. Kristina svarade, alt hon
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tillräckligt hetänkt förslaget och visste förut allt, hvad
rådet kunde deremot' invända. Saken hade kommit sa

långt, att den ej mer kunde omgöras. Som den också

ierodde endast och allenast af hennes egen vilja, och

denna var nu formligen tillkännagifven, sa hade rådet

deröfver ingenting vidare alt öfverlägga ulan blott att

bestämma dagen för ständernas sammanträde. Efter

dessa ord lemnade hon rummet.

Oaktadt rådet förutsåg omöjligheten att rubba hen-

nes beslut, trodde man hkväl anständigheten, kanske

ock den egna fördelen fordra några bemödanden i den-

na väg. De uppvaktade derföre Kristina och framställ-

de raunteligen sin ödmjuka bön, att hon måtte bibe-

hålla regeringen; men fåfängt. Då uppsatte rikskansle-

reu i allas namn en vidlyftig skrifvelse af ungefär sam-
ma innehåll, som den, han för samma ändamål år 1651
författade. Hon blef framlemnad af den just nu till

staden komna Per Brahe, i spetsen för några rådets

ombud; men Kristina fortfor att vägra. Till yttermera

visso och iör den sednare ankomne riksdrotsens skull

kallade hon hela rådet upp till slottet tidigt om mor-
gonen den 15 Februari. Hon upprepade nu sina förra

ord och förklarade, all hon ej begärde deras råd ut-

an blolt ville kungöra dem silt eget beslut. Gud kän-
de rälla orsaken dcrlill ; med tiden skulle den ockblif-

va för menniskor uppenbar o. s. v. När alla de öf-

riga riksråderna, hvilka redan förut sagt sin mening,

nu mera förblefvo tysta, tog Per Brahe till ordet. Han
påstod, alt Ironafsugelscn vore stridande mot Gud, mot
naturen, mot drollningens cd och majestät samt mot
folkels rätt; den, som derlill rådt, hade uppfört sig,

icke som en ärlig man, ulan som en skurk. — Vet är
myckel sagdt, inföll drottningen; mången högt uppsatt

man har densamma icke blolt bifallit, utan ock un-
derstödt. Brahe svarade: jag har om sådana redan

fällt milt omdöme och det på goda skäl; de må ger-

na taga det åt sig. Kristina svarade ej på denna punkt,

utan anmärkte blott, det saken anginge endast henne
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och icJcc rådet. Brahe svarade: jo, del angår både

oss och hela riket. Eders majestät är vald, hyllad

och krönt till vår drottning och har inför Gud lofvat

oss efter lag styra, men icke öfvnrgifva. Wi alla ri-

Jicts innevånare hafva ock så väl under förmyndare-

tiden som nnder eders majesläls egen regering visat

så mycken trohet, flit och uppoffring, alt eders maje-

stät icke har orsak klaga ^öfver våra personer eller

längta från vårt rike. A en annan sida har eders

majestäts fader och förfäder af oss helt annat för'

tjent, än all vi skulle understödja ett för deras ätt-

ling så skadligt företag, o. s. v. Kristioa invände slu-

teligen: om ni visste de hemliga skäl, hvilka jag nu
måste förtiga, skulle min handling förefalla eder min-

dre besynnerlig. Det hunnen j likväl förslå, att i

händelse af krig skulle jag sjelf råka i förlägenhet

och riket i fara; emedan jag som qvinna ej kunde i

egen person anföra mina troppar. Brahe svarade

:

Redan förut under eders majesläls regering hafva vi

fört sådana krig, alt hela verlden vet tala om dem
och om deras lyckliga utgång. Det anförda skälet är

derföre ulan all vigt och tror jag ännu, alt ingen red-

lig man bifaller delta eders majesläls förslag. Krislina

inföll: jag hoppas dock få se edert eget namn derun-

der. Brahe svarade : det sker aldrig förr, än eders

majestät öfvergifvit mig och alla andra svenskar, och

saken ej mer kan ändras. Kristina sade: del hjelper

ej alll, hvad ni talar. Jag har fatlat milt beslut,

hvilket ingen skall hindra. Axel Oxenstjerna log nu
slutligen till orda och sade: om det ej kan på något
sätt hjelpas, ulan drottningen nödvändigt skall ned-

lägga kronan, så bör del ske ju förr desto häldre.

Härtill biföll Kristina genast. Saken var afgjord, och
riksdagen, som skulle hållas i Uppsala, utsattes till den
första nästkommande Maj,

Försöken att afrada drottningens tronafsägelse sked-

de af de flesta endast for sken eller skam skull. E-
mellertid funnes många bvilka, ehuru missnöjda med



l$d

Krislinas regering, likväl fruktade tronafsägelsen ; nem-
ligen, att drottningen skulle ångra sig, och att i så-

dant fall kunde mellan henne och den nya konungen

lätt uppslå blodiga tvister till än större olyckor för fä-

derneslandet. Eu del af adeln och i synnerhet gamla

rådspartiet voro de enda, som på fullt allvar önskade

drottningens' qvarblifvande , dels af nämnde oegen-

nyttiga skäl, dels emedan de befarade, att Karl Gu-
staf, sjelf klok och kraftfull, samt derjemnte under-

stödd af ofrälsestånden, lätt skulle återtaga kronogod-

sen, inskränka rådets och utvidga sin egen magt samt

således göra hastigt slut på deias republikanska och
tillika ståndsegennjttiga planer. Hos en och annan

komrao dertill personliga, dock ädlare driffjedrar. För
Per Brahe och än mer för Axel Oxenstjerna var Kri-

stina dottern af deras högt vördade och varmt älskade

konungsliga vän, af honom med förtroende lemnad i

deras armar, af dem sjelfva med exempellös framgång

vårdad och handledd, derföre ock oaktadt alla sina fel

för deras hjerta dyrbar och kär. För hennes far och

för henne sjelf hade de offrat sina skönaste dagar, sina

bästa krafter. Det var dem en svär tanke, att frukten

af alla dessa bemödanden skulle tillfalla ett främmande
furstehus; och att Kristina, det fordom så älskade och
hoppfulla fosterbarnet, skulle fjerran fäderneslandet till-

bringa sina dagar, ett mål för tadel, för åtlöje och

måhända för nöd. Hos den sjultioettårige Axel Oxen-
stjerna äro dessa på ungdomens minnen och tillgifvén-

het grundade känslor en lika om ej mer sannolik drif-

fjeder än blott cgennylliga parliberäkningar.

De ojemnförligt flesta önskade dock ifrigt Kristinas

tronafsägelse, och ville gerna tillstyrka denna hennes

plan. De voro likväl ganska förlägna om sättet, af

fruktan nemligen att genom alltför stor öppenhjertighet

reta hennes vrede, stolthet och motsägelselystnad, och

således inleda det besynnerliga lynnet i frestelsen, att

just på trots stanna qvar. De, som talade för afske-

dct, voro derföre ganska fa; troligen endast Klas Tett,
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Herman Fleming, Bengt Skytte och Schlippenbacli.' Det
finnes spår, alt några bland dessa herrar spelat dubbla

kort; nemligen att de, oilentligen ansedda som drott-

ningens gunstlingar och handtlangare, likväl hemligt ar-

betat Karl Gustaf i hand och oförraärkt styrkt Kri-

etina i hennes afsigt att nedlägga kronan.

TJUGONDE KAPITLET»

TVISTERNA OM ARSUNDERHALLET.

Sedan hufvudsaken sålunda blifvit afgjord, uppstod

naturligtvis den vigtiga frågan om Krislinas tillkomman-

de årsunderhåll. Hon hade härvid att underhandla med
tvenne olika sidor, nemligen med rådet och med tron-

följaren. Denne sistnämnde blef redan i Februari månad
tillkallad från Oland och uppehöll sig allt sedermera i

trakten kring Stockholm för att vara närmare till hands.

Ofverläggningarna med honom fördes dels af drottningen

sjelf, dels genom Eiik Oxensljerna, Herman Fleming,

Lorentz \on der Linde och Johan Stjernhöök. De
gingo lätt nog. Alla prinsens rättigheter till kronan

voro en gåfva af Kristinas nåd ; och han var och kän-

de sig derföre tvungen att visa henne all möjlig efter-

gifvenhet. Ihärdigt bibehöll han den en gång antagna

skepnaden af vördnad, beundran och tacksam ödmjuk-

het. Ihärdigt bad han drottningen behålla kronan

och förklarade fullkomlig tillfredsställelse j
med sin nu

varande obemärktare lott. Om sjelfva underhandlin-

garna med honom och om deras utgång har man för

öfrigt ingen närmare kännedom. Man vet blott, alt

allting aflopp till bada parternaS; som det tycktes, öm-
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sesidiga tillfredsställelse, samt att Karl Gustaf visade

den yttersta undergifvenhet och förklarade, det han in-^

funnit sig på drottningens befallning, hvilken han så-

som hennes trognaste och ödmjukaste ijenare alltid

skulle efterkomma; samt alt drottningen funnit mycket
behag uti detta hans uppförande och detsamma både
ofta och ofTentligen berömt. Vid afskedet sade hon:
farväl, min kusin! Nästa gång vi träffas, hälsar jag
eder som konung.

Vida kinkigare blefvo underhandlingarna med rå-

det. Genom dessa, som finnas mer fullständigt upp-
tecknade, far man lära känna Kristinas första fordrin-

gar. De voro följande : Pommern, Poel och Neuklo-
ster, Oland, Gottland, Ösel samt städerna Norrköping

och Göteborg. Inkomsterna häraf beräknade Kristina

till 200,000 riksdaler, hvilken summa hon fordrade för

sitt årliga underhåll. Tillika begärde hon full ägande-
eller suveränitetsrätt öfver alla eller de flesta af nämn-
de lägenheter. Dessa fordringar väckte många både
misstankar och motsägelser. Såväl inom som utom fä-

derneslandet fruktade man, att Kristina antingen n\i äm-
nade eller i framtiden kunde af nöd drifvas eller af

smicker lockas att afytlra någon eller några bland des-

sa besittningar och sålunda skilja dem från Sverge.

Man trodde sig veta, att kejsaren hade sådana afsigter

på Pommern och Spanien på Göteborg; likaså att Kri-

stina ämnade framdeles utbyta några bland underhålls-

länderna mot besittningar i det sköna och efterlängtade

Italien. Rådet gick derföre med största varsamhet till

väga. Först fäste man sig vid Göteborg; denna stad

vore rikets förnämsta, nästan enda handelsort mot
Westerhafvet, och kunde derföre omöjligen bortlemnas.

Kristina eftergaf snart och lätt nog denna punkt. Vig-
tigare och svårare blef suveränitetsfrågan. Både för

sjelfva grundsatsens och för ofvannämnde farhågors skull

ville rådet alldeles icke bifalla denna Kristinas begäran

och till och med Karl Gustaf tyckes hafva dervid ytt-

rat allvarsamma hetäukligheter. Kristina måste sluteli-
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att de föreslagna besittningarna lemnade en afkastning

långt högre än de deraf beräknade 200,000 riksdaler.

Man ville afpruta hela Pommern och påstod, att de

öfriga länderierna skulle ensamma gifva ofvannämnde

summa. Afven denna nedsättning fann sig Kristina

föranlåten att medgifva; men hon fordrade att deremot

bekomma åtminstone alla de pommerska taffelgodsen;

d. v. s. de egendomar, som fordom varit anslagna till

pommerska hertigens bordhållning, men nu mera hem-
fallit till svenska kronan. Utan att härtill säga nej,

anmärkte dock rådet, att Kristina sjelf hortgifvit större

delen af dessa gods, hvilka således ej mer vore till-

gängliga. Samma anmärkning gjordes äfven i afseende

på Ösel och Neukloster. Men Kristina påstod att i-

frågavarande gods borde för nämnde ändamål indragas

mot någon annan ersättning åt innehafvarna. De för-

nämsta bland dessa sednare voro Johan Oxenstjerna,

Karl Gustaf Wrangel, Magnus Gabriel De la Gardie

samt Axel Lilje. De tre förstnämnde herrarne voro i

mer eller mindre onåd. Den af Kristina föreslagna

godsindragningen hade derföre skenet af personlig för-

följelse. Den var dessutom i afseende på grundsatsen

ett vigligt föredöme, ett bevis på möjligheten alt åter-

taga gifna förläningar. Den väckte af alla dessa orsa-

ker mycken både ovilja och motstånd inom rådet och

man tvistade derom fram och tillbaka utan att likväl

hafva kommit till något afgörande slut, när riksdagen

andtligen sammanträdde.

Kristinas uppförande under denna sista tid har sin

egen märkvärdighet. Med oförklarlig djerfhet retade

hon allmänna tänkesättet genom en mängd besynnerliga

uppträden eller skadeliga och olagliga åtgerder, och det

mer än någonsin förut. Hennes sista regeringsår fram-

ter en tafla full af vidunderliga föremål. Vi erinra

blott om den öfverdrifna förföljelsen mot grefve Magnus;
det besynnerliga mötet mellan Corlitz Ulfeld och dan-

ska sändebudet j den opassande trätan med modren
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Maria Eleonora ; det utan rådets hörande inledda bre-

niiska kriget; det orimliga förslaget att upphiija Klas

Tott till troafoljare eller till hertig ; befallningen att åt

samma man inlösa Ekolsund ; det med svenskarna ute-

slutande beständiga sällskapandet med utlänningar; och

slutligen och mest det hemliga och baksluga bortföran-

det, man kan säga undansnillandet af kronans förnäm-

sta dyrbarheter oeh lösören m. m. Så täta och tjocka

föllo skuggorna öfver aftonen af Kristinas regering. Mot
den klara dager, som förherrligade dess morgon, gjorde

de ett afbrott, som af mänga icke kunnat förklaras.

Personer halva derföre funnits, hvilka på fullt allvar

trott, att Kristina med flit begått dessa fel, eller som
hon sjelf sade, spollal på salsgolfvet, på det de utledsna

svenskarna skulle lättare tillåta och med så mycket större

årsunderhåll betala hennes nedstigande från tronen.

A en annan sida sökte Kristina på flsrahanda sätl

bereda sig vänskap och tillgifvenhet bland svenskarna.

Man anmärkte, alt hon mot vanan uppförde sig med
serdeles saktmod och höflighet, äfven mot sådana, hvil-

ka hon förut aldrig kunnat lida ; att hon smickrade de

mägtigare af alla partier, och att hon sökte genom fle-

rehanda nådebevisningar öka antalet af sina anhängare.

Nu mera i saknad af guld och gårdar måste hon i de-

ras ställe till lockemedel använda titllar och befordrin-

gar. Så t. ex. tillsatte hon på en enda dag i Okto-

ber 1653 nio och i Februari följande år fyra nya råds-

herrar; ehuru rådkammaren var öfvertalig redan före

båda dessa utnämningar. Inom Maj månad 1654 upp-

höjde hon femton personer till adeligt, och på sista

veckan af sin regering Irenne till grefligt stånd. Of-
verdriften väckte som vanligt allmänbetens tadel. Rid-

darhusets ovilja vid Sleinbergs grefskap hafva vi redan

omtalat. Angående de många nya riksråderna anmärkte

man, att flere bland dera voro unga herrar, nyss hem-
komna från Frankrike efter der slutad uppfostran, och

hvilka innehaft endast hofsysslor, m«n i afseende på
sUteas vård ägde hvarken iörtjenster eller erfareahet.
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De voro, Ba€fi man, mera passande till danshcrrar än
till rådshefmr.

För öfrtgt fick Kristina redan na känna försmaken

af sin blifvande lolt. Människans vanliga benägenhet

alt öfvcrgifva den nedgående och tillbedja den uppgå-
ende solen framstack äfven vid delta tilirålle, oaktadt

alla de bemödanden, som försigligheten nu mer än nå-

gonsin fordrade. Så, under drottningens frånvaro, smög
sig en del af hofTolkeC till besök hos den nu förskjutne

grefve Magnus, hvilken dock var svåger med landels

snart blifvande konung. Dels af penningebrist, dels

med anledning af den föreståenda utresan, avskedade

Kristina en del af sitt hofFolk, så att slottets salar blef-

vo ödsliga och tomma, i synnerhet mot förr. De qvar-

Stående, lika som de afgående, kunde ej alltid dölja

sitt missnöje öfver så väl flere års obetalta löner, som
iifver den sorglösa likgilltighet, hvarmed Kristina lem-

nade deras framtid vind for våg. Afven utlänningarna

drogo sig undan. Deras skördetid i norden var förbi;

•och undan den hotande stormen af svenskarnas miss-

nöje skyndade de flocklals åt söder och lemnade sin

beskyddarinna ensam. I sanning ensam ! Med vanlig

skarpsinnighet kunde hon hos Karl Gustaf och sina nu
varande gunstlingar lätt upptäcka eller åtminstone ana
egennytlan bakom smickret och den låtsade tillgifven-

heten. Hon kände nogsamt, att så väl adeln och
rådspartiet som massan af ofrälsestånden var med hen-
nes regering och person på det högsta missnöjd 5 och
som enskild ägde hon ingen enda vän; ingen, vid hvil™

ken hennes eget hjerta var fästadt; ingen, som med
oegennyttig tillgifvenhet deltog i hennes öde. Kän-
slan af denna öfvergifna belägenhet föll stun-

dom tryckande och tung öfver hjertat , och man
såg henne ensam, nedslagen och sorgsen, öfver-

lemna sig åt dystra grubblerier. Emellanåt sökte

hon rycka sig derutur, dels genom tanken på herr-

iigheterna i södern, dels genom hopade nöjen, lust-

färder, jagter, baler, fäktningar, riogränaingar och skå-
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tJespel; medelst livilka tillställningar hon och hennes

omgifning sökte kasta ett skimmer af glädje octi glans

öfver hennes sista dagar uti Sverge.

TJ1I60NDEFÖRSTA KAPITLET.

RIKSDAGEN 1654.

Den nu sammanträdande riksdagen tyckes blifva i

många hänseenden ganska märkvärdig, vigtig, måhända

vådlig; ty flere partier förefunnos ; och hvarje hade

sitt ser^kilda mål, hvilket det med ansträngning af alla

sina krafter sökte uppnå.

Drottningen för sin del åsyftade endast att be-

komma så stort underhåll och så stor säkerhet derora,

som möjligt, och att sedan ju förr desto häldre fa af-

kasta regeringsbördan och skynda till den efterlängtade

södern. Man såg tydligt, huru hon med otålighet räk-

nade de återstående dagarna, till och med tiaimarna.

Ett annat parti var rådet och högadeln. Dess syften

voro flera. Först att nedpruta Kristinas fordringar till

öfverensstämmelse med rikets behof och säkerhet. Att

rådet åtog sig detta obehagliga göromål, var så mycket

nödvändigare, som prinsen sjelf icke kunde anständigt-

vis drifva något sådant mot sin välgörarinna, och o-

frälscötånden försummade det i följe af folkpartiers van-

liga brådska och benägenhet att gå förbi en mängd
vigtiga omständigheter för att blott så snart som möj-

Jigt vinna det i allmänna tänkesättet iör uret eller för
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dagen hugst gällande målet, hvilket denna gängen var

drottningens afsked. — Ett annat adelns syfte var, att

åt sig sjelf så mycket som möjligt trygga besittningen

af de erhållna krono- och skattegodsen. För detta än-

damål önskade man häldst behålla Kristina qvar vid

regeringen; ty för henne var det nära nog omöjligt,

att taga sina egna ord och sina egna gåfvor tillbaka.

Men då nästan intet hopp om hennes qvarblifvande

återstod, ville och sökte man både af henne och tron-

följaren utverka sig orubbad besittningsrätt på ofvan-

nämnde gods. Det var vid eu sådan underhandling,

som mellan Kristina och Axel Oxenstjerna föreföll den

skarpa ordvexling, h vilken vi förut omtalat. Ett

tredje syftemål hos rådspartiet var, som det hette, att

erhålla en närmare bestämning af regenlens, rådets

och undersåtarnes ömsesidiga rälligheler och pligter;

på det cnhvar måtte med säkerhet vela, hvad han
hade att iakttaga. Egentliga och inom partiet öppet

erkända afsigten var alt förekomma godtyckliga åtger-

der; och att för sådant ändamål genom lagliga former

och rådets ökade myndighet inskränka regentens allena

beslutande rält. Det var en ny skymt al den gamla

aristokratiska republiken. Straxt sedan Kristinas afsä-

gelse blifvit i Februari månad en gång för alla afgjord,

anhöll derföre rådet både hos drottningen och tronföl-

jaren, att en sådan bestämdare regementsförordning

måtte blifva till rikets säkerhet utarbetad och före

regentombytet antagen. Kristina och Karl Gustaf bi-

föllo och lofvade att tillsammans med Per Brahe, Axel

Oxenstjerna och några flera utaf rådet företaga det be-

gärda arbetet. Det hade dock hittills blifvit uppskju-

tet eller fördröjdt, ända tills riksdagen, då den vigtiga

och kinkiga punkten skulle till slutligt afgörande före-

komma.
Det tredje och största partiet utgjordes af ofräl-

sestånden och eu del bland lågadeln. Detta hade för-

nämligast två syften ; det ena att genomdrifva kronogod-

sens återiadraguing ^ det andra att påskyada drottain-*
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gens nedstigande ifrån och prinsens uppstigande på
tronen. Det saknade dock skickliga ledare och sam-
manhållning, och arbetade derföre efter skiftande ingif-

velser, än från de andra partierna, än från egna tycken

och hugskott.

Det fjerde partiet var tronföljarens, med utmärkt

slughet och försigtighet fördt af honom sjelf; deri-

gcnom ock det mägtigaste, ehuru minst framstående.

Hans första och förnämsta afsigt var att vinna kro-

nan. Som medel användes låtsad likgilltighet för sam-
ma krona, ihärdig undergifvenhet mot Kristina, och,

som man tror, hemliga handtlangare, hvilka oförmärkt

underblåste denna sednares ovilja mot Sverge och läng-

tan efter främmande land. Andra syftemålet var att

erhålla kronan utan de af rådsparliet tillämnade vill-

koren, angående kronogodsens bekräftande och konun-
gamagtens inskränkning. Som medel användes en in-

söfvande artighet mot partiets hufvudraän och derjemn-
te en ilande brådska, för hvilken drottningens reselyst-

nad fick bära skulden, men hvaraf Karl Gustaf hade
gagnet j emedan det derigenom blef för rådspartiet o-
raöjligt att hinna utarbeta och genoradrifva ofvannäran-

de sina planer. För stort nödfall ämnade prinsen stöd-

ja sig på ofrälsestånden. För yttersta nödfall hade han
i hemlighet låtit till kringliggande socknar sammandraga
åtskilliga sig tillgifna troppar för att kunna använda
dem mot både det ena och andra partiet.

Sjelfva riksdagen var utsatt till den första Maj.
Dagarna efteråt och småningom samlades ständerna.'

Den 16 Maj anlände Karl Gustaf och den 21 öppna-
des mötet. Som rikssal begagnades ett ovanligt stort

rum, beläget i södra delen af Uppsala slott. Sedan
ständerna blifvit församlade och drottningen intagit sin

tron, uppstod en kort tystnad, hvarunder alla väntade,
att rikskansleren skulle enligt ämbetsäliggande fram-
träda och å drottningens vägnar hålla det vanliga häls-

ningstalet; men han förblef orörlig på sin plats. Efter

Fryxells Ber. X. 9
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någon väntan reste sig Krislina och framvinkade honom
till tronen, Oxenstjerna nalkades under ödmjuka åt-

börder och mellan dem uppstod ett kort, endast af de

niirmaste hÖrdt, samtal. Drottningen bad honom fram-
ställa hälsningen, hvilken äfven borde inneliålla en

kort anmälan om ändamålet för ständernas sammankal-

lande 3 men Oxenstjerna vägrade och bad om ursäkt.

Han hade heligt lofvat drottningens herr fader, att

göra allt för att på dotterns, Krislinas, hufvud bibe-

hålla Svea rikes krona. Denna dyra ed skulle bry-

tas, om han på något sätt lånade sin hand eller sin

röst till en åtgerd, hvilken, såsom den närvarande;,

åsyftade motsatsen. Derefler gick han tillbaka till sin

plats och drottningen nedsatte sig åter på tronen. Nu
uppstod omigen en kort tystnad, hvarunder Kristina

samlade och ordnade sina tankar. Derpå reste hon

sig åter, gick några steg ut på tronplanen och fram-

ställde sjelf, ehuru oförberedd, den vanliga hälsningen

till ständerna. Hon talade med lätthet, reda och be-

hag samt utan minsta spår af förlägenhet; jag kände,

yttrade hon efteråt, att jag var en drottning, som ta-

lade till sina undersåtarc. Uti samma hälsning nämn-
de hon äfven sitt orubbliga beslut alt under detta riks-

möte nedlägga spiran. Derefler framträdde talemän-

nen, den ena efter den andra, samt besvarade hälsnin-

gen med vanligt statssmicker, beprisande hennes rege-

ring för dess utmärkta vishet och försigtighet; samt

försäkrande, att ingen furste kunnat styra landet bätt-

re än hon gjort; att intet folk vore lyckligare än
svenskarna ; att alla rikets innebyggare högeligen å-

stundadc och nu genom dem enträget anhölle att få
äfven framdeles förblifva under hennes spira för att

njuta de lyckliga frukterna af hennes vishet o. s. v.

Man anmärkte i synnerhet bondens tal. I sin enkla

vadmalsdrägt och utan de många bugningarna gick han

rakt fram mot tronen och yttrade följande ord. Ack,

min Gud! hvarpå tänker eders majestät, som ämnar

öfvergifva vårt rike och oss, hvilka dock eder såmyc-
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het älsJca? Hvar kan eders majestät vinna något
bättre, än del hon har? Ett sådant rike han ej så

lätt fås igen. Visserligen hommer eders majestät att

ångra detta! Likaså sörja vi deröfver, ty vår väl-

färd sättes derigenom på spel. Prinsen är väl en

hederlig harl, den vi gerna skola lyda, när hans tid

hommer; men så länge j Irfver, vilja vi behålla eder

qvar. Derföre, nådigsta drottning, var hädanefter som
hittills vår förhäst! vi skola, så godt vi förmå, hjel-

pa eder draga lasset. Derpå steg han rakt fram till

drollningen, fattade lienes hand, skakade den hjertligt,

kysste den två eller tre gångei-, vände derpå hastigt

och utan något bugande ryggen åt drottningen, fram-

drog under bortgåendet en liten näsduk och aftorkade

dermed sina frambrytande tårar. JLker denna inled-

ning uppläste Shering Rosenhane propositionen, af vid-

lyftigare men samma innehåll som hälsningstalet; hvar-

efter delta ständernas första sammanträde upplöstes.

Riksdagens första åtgerd blef att alla fyra stån-

den skickade ombud, hvilka å deras vägnar hos Kri-

stina formligen anhöllo, att hon måtte qvarblifva vid

regeringen. Det var blott en tom och lör skenets

skull visad höflighet. Kristina gaf också vägrande svar

och tillade, att hennes besiat vore orubbligt, äfven om
man kunde bjuda ännu en krona till den, hon redan

hade. Härmed ansågs saken vara en gång för alla af-

gjord.

Nu kom man alltså till de kinkiga frågorna om
sättet och villkoren ; i synnerhet om det blifvande un-
derhållet. Kristina fortfor ännu att begära en mängd
sådana besittningar, hvilka hon förut sjelf bortgifvit åt

enskilda personer. Så t. ex. var större delen af de

föreslagna underhållsländerna, nemligen Ösel, Poel ,

Neukloster och en hop pommerska taffelgods , fordom
af henne sjelf gifna åt grefve Magnus, Att hon yr-

kade just dessas indragning, hade derföre utseende af

personlig förföljelse mot den fallne gunstlingen, och

flere af rådet, i synnerhet Per Brahe, gjorde dereraot
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allvarsamma föreställningar och ville anvisa andra län-

derier. En gång hade Kristina varit dertill öfvertalad;

men återtog straxt sina ord, som man tror, på anstif-

tan af hennes nu varande gunstlingar och af De la

Gardies ovänner.

Saken betraktades äfven från en annan sida. Den
gamle rikskansleren befarade, att drottningen hyste hem-
liga och för Sverge skadeliga afsigter, t. ex. att åt ut-

länningen, i synnerhet åt Spanien, öfverlemna några af

de länder, som till hennes underhåll anslogos, eller de

skepp, som för hennes afresa utrustades. Sådana miss-

tankar ökades genom det förut omtalade besynnerliga

uppförandet mot portugisiska gesandten. Oxenstjerna

kunde ej med likgilltighet betrakta den fara, som han

trodde hota fäderneslandet. Han yppade sina misstan-

kar för Karl Gustaf samt föreslog, att man icke borde

lemna några andra underhållsländer än sådana, som vo-

re belägna inom det egentliga Sverge och derföre kun-

de lättare bevakas. Karl Gustaf tackade för varnin-

gen, men ville af förut omtalade skäl ej motsätta sig

drottningens önskningar. Förtroendet hölls ej heller

nog hemligt ; Kristina fick underrättelse om Oxenstjer-

nas åtgerd och blef deröfver högeligen uppbragt. Då
kort derefter frågan om Osels afstående förekom i rå-

det, yttrade rikskansleren, att saken fordrade allvar-

ligt ielänkandc. Kristina inföll: hvad fara skulle väl

dervid kunna uppstå för Sverge? Eller har ni nå-
gon anledning att tvifla på min uppriktighet? Oxen-

stjerna svarade: jag har aldrig satt densamma ifråga
och mina ord afsåga blott eders majestäts egen säker-

het. Kristina inföll: tror ni, alt jag icke förstår sven-

tka? Det anstår eder alldeles icke, att till mig tala

«r en sådan ton. Hon var från denna stunden högst

uppretad mot Axel Oxenstjerna och talade om honom
med både bitterhet och förakt.

Det var rådet och adeln som förnämligast sökte

nedpruta Kristinas underhåll. Sannolikt, ehuru ej an-

tecknadt; är^ att detta deras uppförande grundades ej
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blott på fosterlandskärlek, utan äfven på beräkningen att

vinna tid och tillfälle för genomdrifvandet af sina egna

planer om regeraentsordningen och kronogodsen. Kere

i staden i rikskanslerens rum höll rådet enskilda öf-

verläggningar, troligtvis angående dessa båda ämnen.

Det tjckes dock, som några bland riksråderna, och i

synnerhet Herman Fleming och Bengt Skytte, låtit af

drottningen bruka sig såsom spejare på kamraterna.

Hon och prinsen hade derföre noga kunskap om rådets

planer, hvilka voro för dem begge två obehagliga, men
tillika svåra att motarbeta. Kristina gjorde dock slut-

ligen ett försök att på följande sätt afhugga knuten.

Den 24 Maj tidigt på morgonen voro riksråderna

på' ofvannämnde sätt församlade hos Axel Oxenstjerna.

Ändamålet var, enligt deras egen försäkran, att uppsätta

förslag till andra undcrhållsländer, sådana, som hvar-

ken förut vore bortgifna, ej heller kunde ryckas från

fäderneslandet. Riksrådet Bengt Skytte hastade upp
till drottningen med underrättelse om detta samman-
träde och dess föremål. Kristina fattade genast sitt

beslut. Hon medtog ett färdigskrifvet^^ utkast om in-

dragning af de bortgifna lägenheterna Ösel, Poel, Neu-
klostcr och pommerska taflelgodsen. Derpå satte hon
sig till häst och red genast till Axel Oxenstjernas bo-

ning. Åtföljd af Herman Fleming och några andra till-

gifna herrar, steg hon rakt in till rådet och förklarade

sitt stora missnöje öfver deras enskilda sammankomster

och i synnerhet öfver rikskansleren och hans vänner.

Derpå framlade hon det nämnde utkastet om förlänin-

garnas återtagande. Alla blefvo bestörta och förstum-

mades. Ändteligen tog Per Brahe till ordet. Han fö-

reställde med ödmjukhet, men ock med allvar, huru
obilligt det vore, alt från så många välförtjenla män
taga, hvad de med svelt och blod förvärfvat; huru.

drottningen kunde få ett annat, lika godt underhåll,

utan att behöfva gripa till sådana ytterligheter ; huru
betänkligt det vore, om den ena regenten bröte, hvad

dtn andra, eller än mera. hvad han sjelf med kunglig
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hand och sigill bekräftat; huru mycJcet förtal skulle

iåde inom och utom landet föranledas, om drottnin-

gen nu vid afskedet med venstra handen återtoge, hvad
hon förut med den högra gifvil o. s. v. Han slutade

med dessa ord. Eders majestät har beklagligtvis kom-
mit att höra illvilliga och våldsamma menniskors råd;

men jag vågar försäkra, att vi, som här sitta, hysa mot

eders majestät och fäderneslandet mera både trohet och

tillgifvenhet. Herman Fleming, som med ett stort pap-

per i handen stod vid drottningens sida och erinrade

henne om åtskilligt, och som derigenom för tillfället visade

sig som hennes rådgifvare, tog Brahes ord illa och in-

föll: säg ut, hvem det är, som eders excellens menar!

Brahe svarade : Gud gifve jag säkert visste hans namn,
så skulle jag minsann säga honom det midt i ansig-

iet. Derpå följde en kort tystnad, hvarefter Kristina

återigen och med mycken häftighet fordrade, att riks-

råderna skulle genast underteckna det medförda pap-

peret. Per Brahe vägrade, sii mycket mer, som skrif-

ten endast vore ett utkast. Om rådet och ständerna

bifölle saken, borde beslutet derom blifva i kansliet

vederbörligen uppsatt; då först kunde det af rådet

underskrifvas. Emellertid voro de flesta bland riksrå-

derna tysta och försagda och läto Brahe och Oxen-
stjerna ensamma kläda skott lör drottningens vrede;

några äfven bland dem, som saken angick, började till

och med tala om eftergift, om ersättning o. s. v. Det

hördes, att de ej voro rätt säkra på sin sak. Drott-

ningen kunde likväl icke för tillfället drifva sin vilja

igenom ; men för att hindra ytterligare öfverläggningar

och deraf följande beslut befalltehon, att riksråderna skulle

högtidligen följa henne tillbaka till slottet. De lydde.

Det var frampå förmiddagen och under en brännande

hetta, då rnan såg ett besynnerligt lag gå den långa

och branta slottsbacken uppföre. Efterst red Kristina

och hennes följeslagare. Före dem och till fots stre-

tade, pustande och misslynta, Sverges alla närvarande

rådsherrar j alla, utom Axel Oxensljerna och Per Brahe.
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Dessa båda underkastade sig ej dea förolämpande be-

fallningen, utan stannade qvar i den förstnämndes rum.

Frågan om drottningens årsanslag blef emellertid

föredragen hos stånden. Den begärda suveräniteten öf-

ver underbållsländerna ville ingen medgifva. Ofrälse-

ståudeu biföllo dereraot gerna indragningen af förut

bortgifna förläningar. En sådan räfst utgjorde föremå-

let för deras önskningar; och nu i frågavarande åtgerd

var en början derlill, ett talande föredöme, som man
framdeles kunde för ytterligare beslut i samma väg å-

beropa. Troligtvis har ej heller Knrl Gustaf ogerna

sett, att Kristina häi-igenom åtog sig det obehagliga gö-

lomålet att i denna vigtiga punkt först bryta isen.

Adeln och rådet fortsatte emellertid sitt envisa

motstånd ; ty äfven fur dem var saken af högsta vigt.

För att få sin vilja fram sägcs Kristina hafva slutligen

användt följande medel. En dag, när rådet och adeln

voro hvar för sig samlade, de förra hos rikskansleren,

den sednare uti sitt vanliga rum, skickade drottningen

tvänne sig tillgifna rådsherrar på en gång, den ena till

rådet, den andra till adeln. Den, som kom till rådet,

sade, att adeln just nu bifallit drottningens begäran;
rådet borde derföre skynda all göra detsamma, för
att icke af adeln förekommas eller öfverträffas i fråga
om tacksamhet emot drottningen och eftergifvenhet för

tronföljaren, hvilken sednare önskade, att man måtte

häri göra drottningen till viljes. Efter denna underrättelse

ansåg rådet allt vidare motstånd ändamålslöst eller våd-

ligt och lemnade derföre sitt bifall till drottningens be-

gäran. På samma sätt gick det hos adeln, naturligtvis

med behöfliga utbyten af uppgifter. Så hade Kristina

ändteligen vunnit målet; men tillika ådragit sig det

bittraste tadel; ty inom några få limmar hade man
naturligtvis upptäckt bedrägeriet.

Sedan den vigtiga anslagspunkten var sålunda af-

gjord , skyndade man på allt sätt med tronafsä-

gelsen och kröningen och uppsatte utkasten till alla

de ömsesidiga försäkringsbrefveu. Dessa voro redan
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färdiga, när rådets utskickade Per Brahe och Karl Gu-
staf Wrangel hos Krislina utverkade det tillägget, att

den beviljade godsindragningen hvarken nu eller fram-
deles skulle lända adeln till men eller blifva som fö-
redöme åberopad. Det var ändå, tjckte man, en li-

ten halldam mot den befarade räfsten.

Det åt Kristina sluteligen beviljade underhållet be-

stod i följande orter: Gottland, Oland, Ösel, Poel, Neu-
kloster, de pommerska tafFelgodsen samt städerna Wol-
gast och Norrköping, hvilka lägenheter tillsammans an-

sågos gifva i årlig afkastning en summa af 240,000
riksdaler. Dessutom fick hon sig tillerkända Sverges

anspråk på alla än utestående delar af tyska ersättnings-

summan, samt tillika en osäker fordran på 900,000
riksdaler fransyska underhallspenningar, af hvilka hon
likväl tyckes sedermera hafva utbekommit en betydlig

del. För öfrigt beviljades följande af henne föreslagna

punkter: l:o att för sin egen person vara fri ifrån all

lydnad och underdånighet och för sina både fordna och
tillkommande handlingar ingen annan än Gud räken-

skap skyldig ; dock att ingenting sker mot konungen
och fäderneslandet. 2: o att svenska staten skulle godt-

göra all den skuld, som hon för egen person eller å

rikets vägnar sig ådragit, samt att hon och hennes un-
derhållsländer skulle vara fria från alla slags bidrag till

denna betalning. 3:o att innevånarne i underhållslän-

derna skulle aflägga trohetsed mot Kristina, dock med
förbehåll af deras högre trohetsed mot Sverges krona.

4:o att Kristina skulle äga rättighet tillsätta alla i un-
derhållsländerna varande ämbeten, dock endast med
infödda svenskar, öro att alla i underhällsländerna

uppkommande rättegångar skulle efter vanlig svensk lag

dömmas i härads- och lagmansrätten af hennes ämbets-

män, men sedermera af de vanliga hofrällerna. Alla

fel, begångna af hennes enskilda hoffolk, skulle slå un-

der hennes enskilda och personliga dorasrätt o. s. v.

Deremot förbehöll sig svenska kronan och Kristina be-

jakade; att underhållsläuderua skulle bibehållas vid
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lutherska läran j ej beskattas högre än de andra svenska

landskapen; ej säljas, bor Igifvas eller förpantas ; ej heller

stängas för svenska ämbetsmän, troppar eller fartyg;

samt efter drottningens död oafkortade återfalla till

svenska kronan ra in.

Kågra andra villkor hade äfven blifvit föreslagna.

Ett var, att Kristina skulle uppehålla sig inom Sverge.

Många och i synnerhet bönderna önskade sådant, på
det penningarna måtte stanna i landet. Afven Oxen-

stjerna instämde deri, men förnämhgast i afsigt att hin-

dra utlänningarnas stämplingar till Sverges och till Kri-

stinas egen skada. Drottningen ville naturligtvis icke

höra talas derora; ej heller Karl Gustaf, hvilken sed-

nare i sådan händelse befarade, att mellan två stora i

ett rike kunde uppstå trängsel och sammanstötningar;

måhända tvister och inbördes krig. Hans åsigt delades

af de flesta. Förslaget, ehuru af Axel Oxenstjerna re-

dan skriftligen uppsatt och af bondeståndet understödt,

blef likväl förkastadt.

Ett annat villkor framkastades af presterna.

Uppskrämda af ryktet om' Krislinas benägenhet för påf-

velär»n, ville de för hennes rättighet att åtnjuta under-

hållet insätta följande villkor : så framl hennes maje-

stät hlifvcr i den lutherska läran beståndande. Kri-

stina bad dem afslå från detta företag; ty, sade

hon, det skulle se ut, som vore det någon anledning

att betvifla min tillgifvenhet för lutherska läran, i hvil-

ken jag är född, uppfödd, och aktar städse förblifva:

äfven utan en sådan förbindelse. Presterna läto öf-

vertala sig och förslaget föll.

De för Krislina och Karl Gustaf hufvudsakliga målen

voro nu afgjorda, och båda skyndade derföre på re-

gentbytet; likaså ofrälseslånden. Mot stormen af alla

dessa ifriga och brådskande önskningar mägtade eller

vågade ej rådspartiet hålla stånd. Det måste till fram-

tiden uppskjuta sina planer och för närvarande

följa den allmänna strömmen. Dagen för Kristinas
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tronafsägelse och för Karl Guslafs kröning utsattes till

den 6 Juni.

TJUGONDEANDRA KAPITLET.

KRISTINAS TRONAFSÄGELSE.

Den af Kristina och af så många ifrigt efterläng-

tade afskedsdagen uppgick sluteligen, och det med ea

varm, klar och leende himmel. Redan tidigt på mor-
gonen var allt i rörelse för den stundande högtidlig-

heten. Emellan klockan 7 och 8 samlades i drott-

ningens rum prinsen och riksråderna. Der förelades i

renskrifna exemplar såväl drottningens afsägelse, som
prinsens försäkran om hennes framtida underhåll ro. m.
XDessa afhandlingar hlefvo nu upplästa, gillade samt

bekräftade med underskrifter och sigill. Derpå be-

redde man sig att gå till rikssalen. Alla hade sina

prydligaste högtidsdrägter, utom prinsen, hvilken var

helt och hållet svartklädd, och drottningen , som bar

en enkel, hvit taflsklädning. Prinsen bibehöll under
hela afsägelseakten sin mörka drägt; men drottningen

ikläddes nu för sista gången och till alsked konunga-
dömets alla prydnader. Man fastade öfver hennes

skuldror kröningsmanteln af blått sammet, hermelins-

fodrad och öfversådd med svenska vapensköldens gyl-

lene kronor. De fem höga riksämbetsmännen fram-

lemnade hvar och en sinnebilderna af sin syssla och ty

åtföljande magt. Svärdet och nyckeln kunde drott-

ningen ej sjelf föra; de buros derföre, det förra at

Lars Kagg i stället för den frånvarande riksmarsken

Gustaf Horn, den sednare af Herman Fleming i stäl-

let för den i ogunst varande riksskattmästaren grefve
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äpplet och riksamiralen Gabriel Oxenstjerna spiran, hvilka

drottningen mottog och sjelf bar, det förra i venstra,

den sednare i högra handen. Sist framträdde riks-

drotset Per Brahe och fastade på hennes hufvud kro-

nan. Det är nu andra gången, jag gör denna fjenst^

yttrade han, men jag blir ej den, som på rikssalen

lånar min hand alt kronan aftaga; ty jag vill visa

för enhvar, huru föga del jag har i delta eders ma-
jestäts förehafvande. Axel Oxenstjerna hade likaledes

och med anförande af samma skäl undanbedt sig ord-

förandeskapet, hvilket man derföre uppdragit åt Shering

Rosenhane. När allt var färdigt, efterskickades adeln,

och beledsagad af densamma samt af rådet, gick drott-

ningen klockan mellan 9 och 10 till rikssalen, hvarest

de tre ofrälse stånden jemnte en stor mängd åskådare

redan länge varit församlade.

Rikssalens nedra del var anvisad åt stånden; si-

dorna af den öfra ät åskådare. Längst fram, på en

upphöjning af tre trappsteg och under en dyrbar him-

mel, stod tronen, den af grefve Magnus skänkta silf-

verstolen. Till höger nedanför Ironupphöjningen ställ-

des en stol för prinsen, och till venster ett bord för

rikssinnebilderna. Efter tvänne timmars väntan såg man
ändteligen drottningen, prinsen, rådet och ridderskapet

inträda. Enhvar intog sin plats. Riksämbetsmännen,

en Per Brahe, en Axel Oxenstjerna med flera, stodo

på betydligt afstånd. De, som vid detta tillfälle när-

mast och likasom förtroligast onigäfvo drottningen, voro

gunstlingarna för året, Tott, Dohna, Steinberg och
Schlippenbach. Redan denna syn gaf anledning till

många betraktelser.

När alla voro i ordning, framträdde riksrådet She-

ring Pvosenhane och uppläste med Ijudelig stämma den

skrift, hvarigenora drottningen frisade undersåtarue från

deras trohetsed och mot vissa, nu uppräknade villkor,

öfverlemnade regeringen åt prins Karl Gustaf. Sedan

läsningen var slut, antvardade Rosenhane papperet åt
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priusen och mottog .af honom ett annat, hvilket han pä
samma sätt uppläste, och som innehöll prinsens för-

säkran att samvetsgrannt uppfylla de ofvannämnde vill-

koren. Efter uppläsandet gaf Rosenhane papperet till-

haka åt prinsen, hvarpå denne under djupa vördnads-

betygelser uppsteg mot tronen och öfverleranade drott-

ningen detta försäkringshref, hvarefter han återvän-

de till sin förra plats. Nu framvinkade drottningen de

fem höga ämbetsmännen att emottaga rikssinnebilderna.

Svärdet och nyckeln blefvo då af sina bärare laggda på
det dertill bestämda bordet. Vid ett tecken af riks-

marskalken framträdde efter hvarandra Axel och Ga-
briel Oxenstjema samt mottogo ur drottningens hand,

den förra äpplet, den sednare spiran, hvilka äfven la-

des på bordet. Man väntade nu, att äfven drotsen

skulle framträda och aftaga kronan 5 men Brahe stod orör-

lig. Riksmarskalken upprepade till honom tecknet; meu
förgäfves. Också drottningen vinkade honom flera gånger,

men äfven -förgäfves. Då Ijftade hon sjelf kronan af huf-

vudet, och nu framträdde Brahe och mottog densamma

ur drottningens egna händer och satte den på bordet.

Sluteligen nalkades tvänne kammarherrar och afklädde

den konungsliga manteln, hvilkeu äfven lades till de

andra prydnaderna.

I den enkla, hvita taftsklädningen och med blott

en solfjäder i hand framträdde nu drottningen från tro-

uen till kanten af upphöjningen, nedgick utföre dess

trappsteg långsamt och dröjande på hvarl och ett. På

det nedersta stannade hon. Riksmarskalken gaf tysl-

nadstecken och Kristina började sitt afskedstal. Jag

tackar, sade hon, den allsvåldige Guden, som låtit mig

födas af konungslig ätt och stämma samt upphöjt mig

till drottning öfver ett så stort och mägtigt rike; li-

kaledes, att han dcrunder beskärt mig så ovanligt stor

framgång och välsignelse. Jag tackar äfven de her-

rar, som under mina omyndiga år regeringen före-

stått, likasom rikets råd och ständer för den trohet

och tillgifvenhet, de mig Hädse bevisat hafva. Hon
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uppräknade nu, hvad under hennes egen tioåriga rege-

ring uträttadt blifvit; och tillade: under denna mängd

af göromål har jag dock aldrig begått någonting,

hvaröfver jag känner samvetsförebråelser. Så långt

mina krafter tillåtit, har jag uppoffrat milt eget lugn

för all befordra edert och för att förskaffa eder de

fördelar, j för närvarande åtnjuten; så alt mitt eget

samvete i denna stund fäller ett gillande och frikal-

lande omdöme öfver hela min styrelse. Vidare upp-
räknade hon faderns, Gustaf Adolfs, förtjenster , samt

tillade: jag gifver eder nu uti denne furste, hvarvid

hon pekade på Karl Gustaf, en konung, begåfvad med
så stora egenskaper, att han visserligen skall följa

min faders fotspår och bereda eder välfärd i än hö-

gre grad. En sådan eder välfärd har varit enda af-

sigten med det steg, jag i dag tagit, likasom jag ock

för framtiden vid min ära lofvar, att städse främja
Sverges och dess innevånares bästa. Sluteligen fri-

säger jag eder härmedelst från eder åt mig gifna ed,

samt tackar på det hjertligaste för den trofasthet,

hvarmed j densamma städse fullgjort.

Talet varade nära en half timme och. framfördes

med utmärkt lätthet och behag; ej heller utan rörelse.

Nägongång var rösten till och med nära alt qväfvas af

tårar. Frän de llesta andras ögon flöto de obehindradt.

Hvad hon felat, hvad hon brutit, till och med det

motbjudande i hennes sjelfberöm, allt glömdes i

denna stund, och enhvar säg blott den unga, snillrika

qvinnan, dottern af den älskade Gustaf Adolf, samt
ättlingen af den vördade gamle kong Gösta. Sjelfva

hennes utseende, hennes fria, men behagliga hållning,

hennes enkla men uttrycksfulla vältalighet erinrade om
stamfadren, farfadern och fadren, och på samma gäng
om Sverges räddning, ordnande och förklaring. Och
nu skulle hon lemna detta sina fäders sköna verk, sia

egen herrliga arfvedel, och Sverge skulle se Wasaät-
ten försvinna från sin konungatron ! Det drag af oe-

gennytta och förblindelse, som låg i drottningens hand-
ling; blandade till ofvannämude saknadens känslor äf-
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ven medlidandets samt farhågor för de missöden, hvil-

ka lifvcts skiften eller hennes egen oförsigtighet kunde
i framtiden medföra,

Shering Rosenhane svarade å. ständernas vägnar,

ojh talade om deras djupa sorg öfver hennes beslut,

hvilket de mot sin önskan måsl bifalla. Han tackade

för det goda valet af efterträdare samt för den myck-
na möda, hon i regeringen haft; och bad sluteligen,

att hon målle förlåta, om någon bland dem varit nog
olycklig att göra henne emot. Efter talet framsteg

först Shering Rosenhane och sedan de fjra ståndens

talemän och kysste drottningens hand.

Nu nedsteg hon också från sista trappsteget och
vände sig derefter mot Karl Gustaf, hvilken äfven å

sin sida nalkades. Drottningen höll till honom ett tal,

med mindre hög men mera säker röst än till ständerna.

Hon erinrade om de många och stora konungar, som
sctat på Svcrges tron, samt uppmanade, alt följa de-

ras exempel. Dock, tillade hon, hos eder behöfs icke

denna uppmaning. Jag känner nogsamt de höga fur-
stedygder, som eder pryda, och det var på dem, icke

på slägtskapen, som jag hade afscende, då jag valde

eder till min efterträdare. Den enda tacksamhet, jag

af eder fordrar, är ömhet mot min moder och vård

om de vänner och Ijcnare, som jag i delta land qvar-

lemnar. Derpå fattade hon prinsen vid handen och led-

de honom upp mot tronen samt visade de på bordet

bggande kungliga sinnebilderna, uppmanande honom
att nu taga alltsammans i besittning. Prinsen deremot,

bad, all hon ville återiaga sin värdighet och sin plats.

Hon nekade och så uppstod ett ömsesidigt krusande,

och derigenom, att hvar och en ville lemna högsta el-

ler tronplatsen åt den andra, jemnkade de sig utföre

och stodo snart bägge två återigen på golfvet nedanför

tronupphöjningen. Nu tog prinsen till orda, tackade

för hennes godhet och lofvade en städse fortfarande

erkänsla. Derpå, vänd till rådet och ständerna, utfå-

stade han sig att hålla dem vid Guds ord och Sverges
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lag samt bad, att fridsens Gud måtte välsigna hans re-

gering, sä att denna stora och oförmodade förändring

icke måtte lända fäderneslandet och dess innebyggare

till skada och afsaknad. Prinsen talte i väl valda or-

dalag och med behag och eftertryck, så att det åstad-

kom en angenäm känsla hos åhörarna. Sheriug Pio-

senhane svarade å ständernas vägnar och lofvade på
vanligt sätt deras undersåteliga trohet och lydnad, hvar-

efter de fyra ståndens talemän framträdde och kysste

den nya konungens hand.

Efter sålunda slutad högtidlighet skulle tåget åter-

vända. Emellan konungen och drottningen uppstod

mycket krusande, ty hvardera ville intaga venstra si-

dan och ledsaga den andra till dess rum. Sluteligen

segrade dock konungens envisa artighet och det i båda

fallen.

Omedelbart härefter trädde hela rådet under Axel
Oxenstjernas ledning in i drottningens enskilda rum
till afskedsuppvaktning. Efter dem likaledes först hof-

vet, sedermera ridderskapet och adeln. Drottningen tog

alla i hand, och dessa uppträden slutades ej heller ut-

an rörelse och tårar.

Fyra timmar sednare, eller på eftermiddagen sam-
ma dag blef i domkyrkan Karl Gustafs kröning firad.

Kristina ville ej vara vittne dertill. Hon företog un-

der tiden en spatserfärd utanför staden.

Alltså hade ändteligen, Kristina fått sin vilja

fram och blifvit befriad från Sverges krona och

från alla dess mödur och bekymmer. Hon var der-

öfver mycket både glad och stolt. Den sista kän-

slan uttalades i så väl antalet som innehållet af de

skådepenningar, som hon lät prägla till minne af

händelsen, Alla buro på ena sidan drottningens bröst-

bild. Andra sidorna visade på den ena en krona med
omskriften : et sine te ^)\ på en annan solen med om-
skrift: ncc falso, nec alieno -); på en tredje Olympen

•) Också utan dig.
'^) Med kvarkan falsU eller lånadt sken.
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ocli Pegasus på dess topp, med oniskriften: sedes hoBC

soHo potior *) ; på en fjerde jordgloben med omskrift:

ni mi bisogna, ni mi bastå -)'j på en femte återigen

jordgloben med omskrift : non sufficit ^)
; på en sjette

himmelsgloben med omskrift: suffi,cit*).

Den stora massaö af Sverges innevånare delade

icke Kristinas stolthet, men så mycket mer hennes

glädje öfver handeisen. Högtidligheterna vid regent-

hylet försiggingo under stillhet, ordning och en tyst

men allmän tillfredsställelse. Naturhgtvis kunde den-

na sista känsla icke med oförställd öppenhjertighet

yttras. Man hörde och såg likväl en och annan med
sammanslagna händer och npplyftade blickar utropa

:

Qudi lof! nv. hafva vi ändieligen fått oss en konung

i landet!

Det förstås af sig sjelfl, att tilldragelsen väckte så

inom- som utomlands mycket uppseende, mycket både

tadel och beröm. En mängd lofsånger deröfver ut-

gåfvos af dels besoldad, dels frivillig förtjusning. Dock

lät äfven tadlet höra sin stämma. Vanligtvis anmärkte

man, att Kristina vid kronans nedläggande förbehållit

sig de flesta och bästa af dess företräden, d, v. s.

kouungslighetens oberoende, inkomster, samt namn och

värdighet; hvad hon deremot afsagt sig vore kronans

olägenheter, dess trägna mödor, svåra bekymmer och

hotande ansvar.

') Denna plats är bättre un tronen.

2) För mig icke bchö/lig, icke tillräcklig.

^) OliUräcIdig.

*) Tillräcklig.
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TJUGONDETREDJE KAPITLET.

KRISTINAS AFRESA FRÅN SVERGE.

Också efter sin kröning fortfor Karl Gustaf att

visa Kristina samma undseende och vördnad som förut.

Plan lemnade henne ständigt högra handen, räckte hen-
ne servetten vid bordet, höll bygeln vid hennes upp-
och afstigande från hästen och benämnde henne van-
ligtvis sin fru moder. Oaktadt dessa vördnadsbetygel-

ser yttrade drottningen den häftigaste åtrå att lemna sä

väl hofvet som Sverge, och hon ville fara redan följande

dagen. Denna blef ganska regnig; hvarförutan det icke

var lätt att under brådskan och villervallan af ofvan-

nämnde högtidligheter få inom så kort tid alla hennes
tillhörigheter samlade och ordentligt nedlaggda. Oak-
tadt dessa svårigheter vidhöll Kristina sitt beslut. Per
Brahe yttrade förvåning deröfver. Huru, svarade Kri-

stina, huru lian ni tro, att jag, som förut varit en-
sam allrådande, sJiulle nu sladna qvar och se hela min
fordna magt i en annans hand. Beslutet blef oryggligt,

troppar uppställdes att paradera, rådet och ridderska-

pet befallles alt beledsaga drottningen vid uttåget ur
staden, och konungen lemnade henne i handom 50,000
ecus till respcnningar och derjemnte till afskedsgåfva

en hårnål, besatt med äkta perlor och värderad till

38,000 ecus.

Först klockan elfva om qvallen blef drottningen

färdig, hvarefter aftåget skedde under häftigt och länge

fortsatt skjutande. Vid Flötsund tog hon med hand-
slag sitt sista afsked af rådet och ridderskapet, icke

utan ömsesidig rörelse. Konungen ville följa än län-

gre ; men Kristina nekade dertill, och efter deras slut-

liga afsked skildes säilskaperna åt; drottningen med de
sina for åt söder, konungen med rådet och ridderska-

pet tillbaka åt norr. Men efter några ögonblick vände
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Karl Gustaf om, medtog några herrar och ilade efter

drottningen. Rådet och ridderskapet kom klockan fem

om morgonen tillbaka till Uppsala, ' der de emottogos

med parad och skjutande; ty alla trodde, att konun-

gen var med i sällskapet. Nu först fick man veta den

sista utfljgten. Ej förr än klockan elfva på dagen

återkom Karl Gustaf sjelf. Han hade följt drottningen

ända till Märstad.

Ännu och beständigt fruktade Kristina, att stän-

derna skulle hindra hennes efterlängtade utresa; i af-

sigt nemligen att förekomma underhållssummans för-

skingrande utomlands och drottningens eget öfvergå-

ende till katolska läran. För att häfva de befa-

rade hindren vidtog Kristina följande åtgerder. Hon
stannade en söndag öfver i Stockholm och gick i stor-

kjTkan offentligen till nattvarden under iakttagande af

alla lutherska bekännelsens bruk; detta skulle undan-

rödja misstankarna om hemlig benägenhet för katolska

läran. A andra sidan hyrde hon i Stockholm ett hus,

för att bebo efter återkomsten från brunnen; ty både

nu och under hela sista liden föregafs, att hon blott

ämnade resa till Spa och efter begagnandet af dess

Lälsovatten återvända till Sverge och der stadna. Till

denna föregifna resa hade hon låtit med stor omkost-

nad för staten utrusta och till Kalmar nedsända tolf

örlogsfartyg, hvilka under Karl Gustaf Wrangels befäl

skulle derifrån föra henne öfver till Tyskland. Allt

detta gjordes endast för alt inbilla svenskarna, att Kri-

stina ämnade återkomma och hos dem qvarblifva.

Karl Gustaf ansåg artigheten fordra att besöka

drottningen äfven i Stockholm. Med uttryck af vän-

skapligt missnöje förebrådde han henne bemödandet

att derstädes hyra enskild boning och yttrade, att hon

kunde hädanefter som hittills befalla öfver Svcrges

konungaborg. Drottningen svarade, att hon efter åter-

komsten skulle med tacksamhet begagna anbudet och

det ända till sin död.

Många bland allmänheten, händelsevis underrät-

tade om dessa yttranden, drogo deraf siua beskedliga
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slutsatser. Kristina^ hette det, ville först upphöja
Karl Gustaf på tronen och sedan han sålunda som
like blifvit henne värdig, men ochså först, då hedra

honom med sin hand.

Verkliga förhållandet var, att Karl Gustafs frieri

till en holsteinsk furstinna blifvit redan nu och med
Kristinas bifall beslutadt; men att Karl Gustaf det o-

aktadt ännu en gäng och det just under Kristinas ut-

resa lät genom von der Linde anhålla om hennes hand.

Han ville måhända derigenoni ådagalägga, att hans föira

frieri varit föranledt af verklig tillgifvenhet för perso-

nen, icke af egennyttig kärlek till hennes krona, Kri-

stina gaf naturligtvis äfven denna gången ett vägrande

svar.

Efter fem dagars dröjsmål i Stockholm anträdde

Kristina resan derifrån och blef af konungen beledsa-

gad ett stjcke utanför tullen. Sedermera fortsatte hon
vägen nedåt Östergötland, likasom i riktning till Kal-

mar och den väntande flottan och visade dervid så

stor brådska, alt hon färdades två hela djgn igenom
utan att unna sig någon hvila förr än i Norrköping.

1 Småland uppehöll hon sig sedermera hos en Natt och
Dag, och skref derifrån till konungen, att hon varit

af sjukdom tvungen sladna några dagar, samt att

hon i anseende till denna sin åliomma, och af fruk-
tan för vindarnas opålitlighet icke vågade begagna
den väntande flottan, utan ämnade taga vägen öfver

Sundet och Dannemark. Svenskarna härmades höge-
ligen så väl öfver de på flottans utrustning spillda

kostnaderna, som öfver drottningens egen opålitlighet;

detta sista så mycket mer, som man snart fick veta,

att hon inom Danmark redan länge haft hästar och
vagnar i beredskap för den nu företagna färden; hvar-

af tydeligen syntes, att hela tillställningen med flottan

endast varit ett bedrägeri fur att föra allmänheten bak-
om ljuset.

Med hastadt lopp och mer och mer fördunkladt

sken, ilade Kristina vesterut fiån sitt fädernesland.

Yägeu togs åt Halland, I Halmstad tilibragtes nå^ra
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dagar under skämt och nöjen. Hon skref snillrika

bref till fransyska akademien, till den lärde Gassendi

m. fl. och roade sig dessemellan med att låta prälla

flere personer och i synnerhet sin omgifning. Denna
bestod endast af grefve Steinberg och tre andra her-

rar. Qvinnor funnos inga, utom två holländska pigor.

Lorents von der Linde , hvilken å konungens vägnar

hittills beledsagat färden, vände nu om till hufvudsla-

den ,• likaså en luthersk prest, hvilken drottningen för

sken skull från Stockholm medfört.

Från Halmstad fortsatte Kristina resan åt söder.

Om hennes sista afsked från fäderneslandet berättas

följande. Vid ankomsten till gränsebäcken, måhända
Stensån nära Båtstad, steg hon ur vagnen och sprang

med uttryck al den lifligaste glädje öfver till den främ-

mande stranden. Andleligen är jag i frihet! utropade

hon. Andleligen har jag sluppit från Sverge, dit jag
hoppas aldrig mer behöfva återvända.

TJUGONDEFJERDE KAPITLET.

KRISTINAS RESA TILL NEDERLÄNDERNA.

När Kristina kommit inom danska gränsen, anlade

hon genast karlkläder för att kunna färdas mer både

vigt och obemärkt. I anseende till sitt eget uppfö-

rande i Ulfeldska saken, befarade hon ett mindre vän-

ligt mottagande vid hofvet i Köpenhamn och ville af

sådan orsak smj^ga obemärkt genom landet. Derföre

hade hon ej tiUkännagifvit sin resa, icke ens begärt

lejdebref dertill. Hela hennes sällskap, betjeningen

inberäknad, utgjorde blott tolf personer. Hon sjelf

skulle föreställa en ung grefve Dohna, hvilken anträd-

de sina utrikes resor. Drägten var enkel, något efter

fransyska bruket; öfver ena axeln bälte med värja j,

öfver den andra en bössa. Karlhatt och svart peruk

fulländade förklädningen. I denna drägt samt med
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stöflor och till häst fortsattes resan till Helsingborg.

Ofver Seland begagnades de beställda vagnarna; och

det tjckes, som grefve Dohna här eller i Skåne slutit

sig till sällskapet. Det finnes en, ehuru ej fullt tro-

värdig, berättelse , att konungen och drottningen af

Danmark, nyfikna att se Kristina, på följande sätt till-

fredsställt denna sin nygirigbet. Under förevändning af

en jagt, kom Fredrik den sjette ridande och mötte

Kristinas vagn. Den verkliga grefve Dohna, som var

personligen känd af konungen, kunde ej på anständigt

sätt komma frän mötet. Han hoppade ur vagnen, häl-

sade ödmjukt, föreställde sin så kallade son ^) och bad

konungen i nåder ursakla, att denne sladnade qvar i

vagnen; ty, tillade Dohna, han hade nyss den olyc-

Jcan att försträcka ena foten. Konungen låtsade tro

uppgiften och fortsatte en stund samtalet. Kristina i

mycken förlägenhet lutade hufvudet mot vagnsdörren

och sökte, så mycket anständigheten tillät, dölja sitt

ansigte bakom hatten, hvilken hon af låtsad vördnad

aftagit och höll i sin hand. Andleligen slutade sam-

talet och resan fortsattes. På nästa värdshus skulle

middagsmålet intagas. Der hade drottningen af Dan-
mark infunnit och förklädt sig till värdshuspiga, i hvil-

ken egenskap hon under middagsmåltiden uppehöll sig

i rummet. Kristina talade vid bordet om det nyss ti-

roade mötet samt om danska konungen sjelf och detta

sednare icke till hans fördel. Hon anade ej Sofia A-
malias närvaro och en af hofsvennerna gaf till och med
denna sistnämnde en tillrättavisning angående bordets

dukande. Efter slutad middagsmåltid afreste Kristina

utan vidare dröjsmål. Ofvannämnde hofsven var den

sista, som lemnade värdshuset. Han fick då se drott-

ning Sofia Amalia, uppvaktad af hennes hof-oragifning.

Genast igenkände han den förklädda värdshuspigan och

') Dohna sjelf var då ej mer än 26 år gammal; hvilket

förhållande gör berättelsen om hela detta möte än mera
misstänkt.
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bad i största ödmjukhet om tillgift för det fel, han af

okunnighet begått. Tvärtom, svarade drottningen, jag
är eder tack skyldig för underrättelsen, huru frukt-

korgarna böra sättas jnl ett väl dukadt bord, och jag
ber eder mottaga detta bevis på min erkänsla; h var-

vid hon räckte honom en rikt fylld börs; men, tillade

hon, hälsa eder drottning; att hon icke erhållit till-

förlitliga underrättelser om konungen af Dannemark.
Hofmannen bugade, tackade och skyndade efter sin

drottning. Yid underrättelsen om förloppet yttrade

Kristina: så går det med de nyfikna; de få ofta höra
ganska obehagliga saker. Men det är Sofia Amalias
egH fel; ty huru kunde jag ana hennes person un-

der en så ovärdig förklädnad. Nu fortgick resan utan

afbrott öfver Fyen och Schleswig. På sex dagar till-

ryggalades vägen mellan Helsingör och Hamburg.
Enligt en annan berättelse har hvarken konung

Fredrik eller hans gemål någon gång vid denna ge-

nomresa sett Kristina. De hade visserligen ämnat mot-
taga henne med några högtidligheter, men kommo ge-

nom hennes ilande brådska försent.

Den tredje Juli anlände drottningen till Hamburg
och tog rum hos Antonio Texeira, eller den så kallade

rika juden, hvilken också sedermera blef förvaltare af

hennes penningeangelägenheter. Nu återtog drottnin-

gen sitt rätta namn och sin drägt. De öfriga af säll-

skapet, hvilka farit andra vägar, infunne sig här, så

att sviten utgjorde omknng 100 personer. Dessutom
ditskyndade många svenskar, t. ex. Königsmarck från

Bremen, Bengt Oxenstjerna från Wissmar, med flere.

Sluleligen hade till staden anländt ej mindre än åtta

fursteliga personer, alla drifna af njgirighet att skåda

verldens underverk, nordens mångbesjungna drottning.

Der sågos äfven hertig Adolf Johan från Sverge, samt

landtgrefven Fredrik af Hessen Eschvrege och dess ge-

mål, Eleonora Katrina, Karl Gustafs syster och Kri-

stinas fostersyster. En mängd besök och motbesök,

högtidhgheter, gåfvor och nöjea vankades, mer än vi
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hinna beskrifva. Under en af dessa tillställningar lä-

rer Kristina liaft någon sammankomst med Holslein

Gottorpiska hofvet och dervid sett Hedvig Eleonora,

Karl Gustafs blifvande gemål. Det säges, att hon o-

medelbart derefter rädt honom snarare vända sig till

äldre systern, Magdalena Sibylla, sedermera gift med
en hertig af Mecklenburg Giistrow. — En annan dag
var Kristina med stort sällskap i kyrkan. Presten pre-

dikade om drottningen af rika Arabien och det med
hänsyftning på sm höga åhörarinna. Till hennes ära

och nöje skulle vid gudstjenstens slut äfven musik upp-
föras; men till harm för tillställarne gick drottningen

genast derifrän. Någon hittade i hennes bänk ett qvar-

glöindt exemplar af Virgilius. På ämbetsmännens be-
fallning återlemnade han det åt drottningen. Hon mot-
tog med löje detta vittne om sin kjrkosysselsättning;

men skickade till predikanten en guldkedja, som be-
löning för hans möda.

Ungefär tvänne veckor tillbragle drottningen i

Hamburg. Den sextonde Juli var för henne en stor

tillställning vid Wandsbeck straxt utanför staden. Ef-
ter allehanda förlustelser återvände hon klockan ett om
natten. Afven för följande dagen voro åtskilliga anord-

ningar gjorda; men redan klockan fyra oip morgonen
och utan något afsked anträdde Kristina sin bortresa,

klädd i karlkläder och beledsagad af Steinberg, Soop
och tre betjenter. Det öfriga sällskapet qvarlcmnades

i Hamburg. Också de två holländska pigorna, de en-

da qvinnspersoner, som hittills medföljt, blefvo här a£-

skedade.

Mänga besynnerligheter under drottningens vistande

i Hamburg, likaså omständigheterna vid hennes afresa,

tiden, sättet, drägten, sällskapet; allt gaf rika ämnen
till anmärkningar och stickande skämt.

Staden Wolfenbiittel har en bland de rikaste bok-
samlingar i Europa. Man väntade derföre att den lär-

da drottningen skulle komma ditj men man bedrog

sig. Kristina sökte blott genaste yägen till JVederläii-;
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iderna." — I Mimster besökte hon jesuiter-kolJegiuni,

besåg alla dithörande inrättningar, skämtade med fä-

derna fritt och nästan oanständigt; men talte tillika om
sitt heslut att blifva katolik och lemnade dera en gåf-

va af handrade dukaler. I Deventer bodde Johan

Fredrik Gronovius, den lärda fadern till den ändå lär-

dare sonen, Jakob. Kristina anlände till staden först

sent pä aftonen. Hon skyndade genast till den rykt-

bare mannen och tillbragte hos honom större delen af

natten under lärda samtal och granskning af hans ut-

omordentligt rika bokförråd. — Holländska regeringen

hade befallt alla städer mottaga den genomresande

drottningen med hvarjehanda hedersbetygelser. Hon
visste dock undvika dem och anlände, beledsagad blott

af några få personer, till Antwerpqn den 5 Augusti

1654.

Här återtog Kristina namn, värdighet och qvinno-

drägt. Sviten kom småningom efter och bildade

snart ett litet hof. En mängd personer anlände på
besök, t. ex. ståthållaren öfver österrikiska Nederlän-

derna, den förut ofta omtalade *) erkehertigen Leopold

Wilhelm, den ryktbare fältherren Montecuculi, med fle-

re. Afven de förra gunstlingarna infunno sig. Yossi-

us kom och fick befattning med drottningens bokförråd;

äfven Bourdelot, hvilken dock affärdades tämmeligen

kort. På drottningens enträgna begäran skyndade ock-

så Pimentelli från Spanien och följde henne sedan nä-

stan oafbrutet ända till Rom.
Chanut, också en bland de gamla vännerna, vistades

för närvarande som fransyskt sändebud i Haag. Kri-

stina anhöll flera gånger om hans besök. Denna hen-

nes önskan blef dock icke lätt att efterkomma; ty mel-

lan Frankrike å ena sidan och Spanien samt Nederlän-

na å andra, var för närvarande öppet krig. För att

göra drottningen till viljes, lemnade dock båda parti-

erna sitt samtycke. Chanut kom och reste efter nå-

') Se 8:de delen, pag. 47.
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gra dagar; mottagen och ständigt bemött med alla tec-

ken af fortfarande vänskap och välvilja. Genast sprid-

des det rjkte, att hans resa skett på franska regerin-

gens befallning och i afsigt att bedja drottningen, ge-

nom sitt anseende hos spanska hofvet förskaffa Frank-

rike en dräglig fred. Detta sårade fransyska stoltheten.

Chanut begärde skrifteligen, det Krislina måtte veder-

lägga nämnde ryTile genom att offentligen och för hofvet

i Brässel tillkännagifva, huru Chanuts resa skett en-

dast på hennes egen begäran och huru blott enskilda

förhållanden varit föremål för deras samtal. Kristina

lärer hafva gifvit honom ett oväntadt och stötande svar,

måhända lockad dertill af spanska partiet. För att

rättfärdiga sitt uppförande lät derföre Chanut till Stock-

holm och förmodligen till Paris skicka afskrifter af så-

väl drottningens bjudningsbref, som af sin egen skrif-

velse. Tillika underlättade han Kristina om denna sia

åtgerd och bad henne icke misstycka^ att han på detta

sätt sökte skydda sin och sin konungs ära. Kristina

svarade med följande ord. Till svar på edert bref,

hvilket ni i afskrifter skickar omkring, får jag säga,

att hela dess innehåll saknar all grund. Jag kan
försäkra er, det spaniorerna icke söka inbilla någon,
att Frankrike beder om fred. Tvärtom, de veta gan-
ska väl, alt hofvet i Paris nu mindre än någonsin
önskar slut på kriget ^ men jag är öfvertygad, alt de

hvarken låta skrämma sig af skryt, eller narra sig af
bedrägerier. De önska fred, men ulan otålighet. För
att afslula den, vänta de kanske blott mera hofsam-
het hos Frankrike. Lyckans och fransyska lynnets

förändcrlighet gifva mig anledning att hoppas' något
sådant. Om det någonsin händer, alt konungen, eder

herre, kommer att sjelf bedömma sina angelägenheter,

skall han finna, att freden är den bäsla gåfva åt

hans undersåtare, och att jag, som rådt derlill, är
hans sanna vän Kristina.

Chanuts svar blef både vidlyftigt och allvarsamt.

Fryxells Ber. X; 10



218

Bland annat klagade han (JfvcT den bitterhet, som röjde

sig i Kristinas bref och ordalag, hvilka voro skar^

pare än till och med de, som man brukar använda

mot fiender. Hon såge nu Frankrike från Brässel,

d. v. s. likasom genom en tjock dimma, hvilken hin-

drade hennes naturliga skarpsynlhet. Han vädjade

derföre från Krislina i Brabant till Kristina i Sverge,

tilläggande : jag anser det icke vara eders majestät,

utan spaniorerna, hvilka förebrå oss bristande hof^

samhet. Saken är den: i fäll äro vi djerfva och till-

tagsna^ men i ord och rådslag hofsamma och ämna
hädanefter behålla likasom vi hittills behållit dessa

våra fäders egenskaper. Eders majestät talar om
lyckans och franska lynnets ombyllighet. Den förra

är gemensam för alla; den sednare bör minst nämnas

af eders majestät, som under ett adertonårigt förbund

erfarit Frankrikes ihärdiga trofasthet i både motgång
och medgång. Hvad mig enskildt beträffar, så är jag

genom eders majestäts välgerningar tvungen, att så

länge jag andas^ förblifva eders majestäts ödmjuka-
ste, lydigaste och mest förbundne tjenare P. Chanut.
Genom dessa uppträden hade sålunda Krislina helt

och hållet brutit med sin fordua gunstling och pä sam-
ma gång med sin fordna och mångåriga bundslörvandt

det mägtiga Frankrike ; allt detta blott för alt göra

Spanien en obetydlig artighet.

Den ryktbare härföraren prins Ludvig af Condé
hade alltid, ehuru personligen okänd, varit föremål för

Kristinas beundran och lifliga deltagande. Hon hade

sjelfmant öppnat med honom en brelvexling, hvari hon
flere gånger uttalade dessa " känslor. JNär Conde öf-

vergick till sill fäderneslands fiender, spaniorerna, o-

gilhide Krislina visserligen detta steg ; men när hon
kort derefter pu Pimentellis bedrifvande sjelf likaledes

öfvergick från fransyska till spanska partiet, kom Condé
naturligtvis åter i gunsten; hvarföre Kristina också vid

tronafsägelsen yttrade, alt hon kände sig lika hedrad

cf Condés högaktning, som af Sveiges konxmgakrona;
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och den dyrbara hårnål, som Karl Gustaf förärade till

afskedsgåfva, blef af henne genast bestämd till skänk

åt Condé. Hennes tycke i detta fall var allmänt be-

kant och gaf naturligtvis anledning till mångahanda
tydningar och skämt. Vanligen sade man, alt Kristina

for till Belgien efter Condé, i samma afsigt som drott-

ning Thalestris efter Alexander den store. A( dessa

skäl var allmänna uppmärksamheten lifligt fästad på det

blilvande mötet mellan dessa båda hvar för sig så rykt-

bara personer.

Vid ankomsten till Belgien tillkännagaf Kristina

en liflig ästundan att få se sin hjelle , sä kallade

hon Condé. Äfven prinsen önskade göra bekant-

skap med det fruntimmer, som haft nog styrka för"
saka en krona, och som derjerante visade honom så

mycken personlig benägenhet. Så snart krigsrörelserna

tilläto, skyndade han derföre till Antwerpen. Men nu
uppstodo oväntade hinder. Prinsen, såsom näi-a anför-

vandt med fransyska konungahuset^ fordrade att mot-
tagas med samma hedersbetygelser, som erkehertig

Leopold Wilhelm. Kristina deremot fick det infallet

att hålla strängt på sin eller snarare sagdt på habs-

burgiska kejsarehusets höghet, hvarföre hon afslog prin-

sens begäran. Ingendera ville gifva efter, och det hög-

tidliga mötet blef icke utaf. Prinsen var dock nyfiken

att se Kristina. En dag, då hon gaf offentligt företrä-

de, kom han derföre, i vanlig drägt, in bland den i

hennes förmak uppvaktande mängden. Antingen nu
Kristina kände hans porträtt, eller ock att hans stolta

utseende väckte uppmärksamheten; allt nog, hon anade

förhållandet och började utmärka honom medelst ovan-
liga hedersbetygelser. Då drog sig prinsen genast till-

baka och lemnade rummet. Kristina följde och ville

beledsaga honom trapporna utföre. Prinsen afböjde

det kort och bestämdt med de orden: allt eller intet.

Man ville åstadkomma försoning och föranstaltade der-

före ett möte hos tredje man. Det aflopp höfligt,

men kallt och fort, och det blef för alltid slut på den
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Ludvig af Condé.

Underrättelserna om Kristinas uppförande på resan

kommo emellertid, den ena efter den andra, till Sverge

och viickte der allmänt missnöje. Från Hamburg hade

hon sjelf skrifvit till Karl Gustaf och i obestämda or-

dalag talat om sin resa och framtid; och tillika ytt-

rat den förhoppning, att man i Sverge icke hädan-

efter skulle fästa någon uppmärksamhel vid hennes

förehafvandcn. Detta, tillsammanlaggdt med hvad man
förut visste och nu fick veta om hennes umgänge med
jesuiterna, förvandlade nästan till visshet den förra miss-

tanken, att hon ämnade öfvergå till katolska läran och

ej mer återvända till Sverge. Detta var i många fall

oroande. Man kände neraligen preste- och bondestån-

dens bestämda önskningar, att Kristinas årsunderhåll

måtte i ofvannämnde händelser indragas. Det blef för

regeringen så mycket svårare att göra dessa stånden e-

mot, som deras åsigt understöddes af allmänna tänke-

sättet, hvilket ofelbart skulle blifva högeligen uppre-

tadt vid underrättelsen om sådana Kristinas företag.

A andra sidan skulle ett vägradt eller minskadt un-

derhåll gifva anledning till mycket och rättvist tadel,

måhända till oroligheter och krig. — Karl Gustaf be-

fann sig i ett ganska eget förhällande. Ju större fel-

steg Kristina begick, ju mera lion mot sig uppretade

svenskarna, desto tryggare satt han på Sverges tron.

Men, som just denna tron var en gåfva af Kristina,

fordrade tacksamheten, att åtminstone han skulle på

allt sätt visa öfverseende med hennes fel. Att under-

rättelserna om dessa sednare blefvo kring Sverge all-

mänt utspridda, detta kunde och måhända ville han

ej hindra. Men sjelf yttrade han mot benne sällan

någon anmärkning och tillät ej heller sådana af andra

i sin närvaro. Tillika höll han samvetsgrannt det gifna

löftet att icke på något sätt blanda sig uti Kristinas

sednare förhållanden. Rådet blef deremot och just

derigenom tvunget att taga ofvannämnde underrättcl-
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ser i allvarligt öfvervägande. Det begärde, att någon

beskickning raåtte till drottningen utsändas för att af-

böja hennes befarade omvändelse. Konungen gillade

förslaget, men ville af ofvannämnde skäl icke person-

ligen deltaga i åtgerden. Rådet öfverlade således på
egen hand derom och uppsatte en allvarsam föreställ-

ning, hvari de bådo Kristina återvända till fädernes-

landet och till sin faders , den store Gustaf Adolfs,

grundsatser ; tillika att förblifva vid sina fäders och

sitt fäderneslands trosbekännelse. Om hon deremot

vfvergingc till katolska läran och fortsatte ett lefnads'

sätt, så stridande på en gång mot hennes egen höga
börd och mot hennes förfäders åsigter, så kunde in-

gen förtänka Sverge, om det gjorde indragningar på
årsunderhållet. För att freda sig sjelft inför Gud,

samvete och mcnniskor hade derföre rådet genom den-

na varning sökt, så mycket görligt var, förekomma
den hotande faran. Konungen öfversåg utkastet och

borttog de skarpaste uddarne derur. Till framlemnan-

det al varningen valde man Klas Tott, för att genom
budbärarens personlighet minska budskapets obehag .

Tott reste till Antwerpen och frambar, icke på ko-

nungens, men på rådets och hela rikets vägnar ofvan-

nämnde skrifvelse. Huru denna blifvit af Kristina upp-

tagen och besvarad, derom saknas närmare underrät-

telser. Man vet blott, att hon icke i något enda af-

seende kunde derigenom vikas från sin då varande fö-

resats.

Klas Tott medförde dessutom från Karl Gustaf

skrifvelser till konungarna i Frankrike, Spanien m. fl.

;

uti hvilka förklarades, att den uppmärksamhet, man vi-

sade drottning Krislina, skulle betraktas, som vore den

visad svenska konungen sjelf. Kristina, underrättad

härom, sade till Tott: jag anser öfverflödigt att fram-
lemna dessa bref, ty jag hoppas, att mina egna för-

tjenster och min bragdrika styrelse hafva öfverallt

heredt mig en passande mottagning.

Drottning Kristina tillbragte emellertid sina dagar
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i Antwerpen under ständigt vexlande nöjen' och tids-

fördrif. Alla i och kring staden varande märkvärdig-

heter besågos, i S3nnerhet de dyrbara tafvelsamlingar-

na, hvilka väckte synnerlig uppmärksamhet. Allt var

för henne en ny verld. Hon sjelt var för innevånarne

en nyhet, som med sitt snille, sin lärdom, sina ovan-

hga egenskaper, ja till och med sina besynnerligheter,

väckte deras förvåning, beundran eller åtminstone ny-

fikenhet. Tillfredsställelsen var ömsesidig och det gick

en sägen, att Kristina vid något tillfälle ofientligen ytt-

rat! jag vill häldre vara markgrefvinna af AntiverjJen

än drottning af Sverge.

TJUGONDEFEMTE KAPITLET.

KRISTINA ANTAGER KATOLSKA LÄRAN.

Oaktadt denna ömsesidiga välvilja, önskade Kri-

stina att tillbringa vintern i Briissel, hvarest regcntens

omgifninc; medförde mera omvexling och nöjen. Detta

kunde dock ej gerna läla sig göra, utan att drottnin-

gen förut antagit katolska läran, hvars förnämsta och

ifrigaste försvarare, konungen i Spanien, var tillika

herrskare öfver Bri^issel. Kristina beslöt också att nu
fullgöra sin i detta hänseende länge hysta föresats;

hvarföre afven konungen af Spanien å sin sida befaljle

mottaga henne med utmärkt högtidlighet ocli prakt.

Beredelserna dertill förorsakade större dröjsmål, än Kri-

stinas nygirighet kunde uthärda. Hon gjorde i förväg

ett besök i nämnde stad, men återvände efter fyra da-

gar till Anlw^erpen.
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Inemot jul voro ändteligeu alla tillredelserna nära

färdiga. Den tredje December kom erkehertigeu sjelf

till Anlwerpen och framförde å sin konungs vägnar

en formelig bjudning, att Kristina måtte den trettonde

December hålla sitt högtidliga intåg i Briissel. Sedan
bjudningen blifvit antagen, reste erkehertigen tillbaka

för alt ytterligare ordna de behöfliga anstalterna. Den
trettonde om morgonen for drottningen från Antvper-

pen, beledsagad af ett stort sällskap. På balfva vägen

blef hon under kanonsalvor mottagen af erkehertigen

och dess Ijsande svit. Uti en för tillfället uppbyggd
sal var en praktfull middagsmåltid anrättad, hvilken

drottningen intog, sittande öfverst vid bordet och med
erkehertigen ensam vid sidan deraf. Resan, enligt

landets bruk, fortsattes på en kanal. Drottningen, er-

kehertigen och de förnämsta af deras hof stego om
bord på en så kallad Bucentaure ; d. v. s. en slags

salsslup utan masler. Den var inredd med yppigaste

prakt, förgylld både utan och innan, och drogs af

tolf utefter .stranden springande hästar. Det öfriga hof-

vet följde i andra båtar. Begge stränderna voro be-

täckta af menniskor, alla högst nyfikna att se den un-
derbara drottningen från norden. Då man nalkades

Briissel, och sedan mörkret inbrutit, voro utefter ka-

nalen upptända så starka konsteldar, att deras glans

liknade på afstånd morgonrodnaden för en uppgående

sol och spridde, när fartygen kommo dit, ett ljus, lika

klart som dagens. Här voro äfven soldater uppställda,

hvilka med gevärssalvor helsade den ryktbara gästen.

Omkring klockan nio om aftonen kom tåget till stads-

porten. Ofver densamma sågs i fyrverkeri anbragt Kri-

stinas namn, uppburet af englar samt omgifvet af la-

grar och smickrande inskrifter. Just som tåget förin,

aflossades alla kanoner rundt omkring vallarna. Drott-

ningen steg ur Bucentauren och satte sig jemnte erke-

hertigen i den vagn, som skulle föra henne till slottet.

Galorna voro belaggda lued kläde ocli illuminerade
j

Briissels praktfulla rådhus och dess beundrade torn
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beprydt med sinnebilder, inskrifter och mer än tretu-

sen lågor. På gator och torg böljade en förut osedd
mängd af menniskor, och från alla håll sågos lusteldar

och hördes hurrarop, skott och klockringningar. . Drott-
ningen afsteg vid slottet, der erkehertigens rum voro
åt henne upplåtna oeh med mycken prakt och kostnad
inredda.

Dagen derpå var julaftonen, enligt den redan då
af katolikerna antagna nja stilen. Nu skulle drott-

ningens afsägelse gå för sig. Men £ora Kristina ville

tills vidare undvika uppseende, skedde den i erkeher-

tigens sängkammare och med blott några få vittnen,

nemligen Leopold Wilhelm sjelf, Pimentelli, Montecu-
culi och två spanska herrar. Bekännelsen mottogs af

jesuiten Guemes , biktfader hos Pimentelli. Här afsvor

Krislina sina fäders tro, antog den katolska och lof-

vade vid sin själs salighet att icke hysa någon öfver-

tygelse, som på ett eller annat sätt vore stridande raot

denna sednarcs läror. Guemes upptog henne i katol-

ska kyrkan och gaf å dess vägnar tillgift för drottnin-

gens förra villfarelser. Just då han uttalade ordet jag
förlåter, aflossades kanonerna kring hela staden. Nu
följde efter hvarandra i oafbruten rad nöjen af alle-

handa slag, jagter, baler, lustfärder, skåde- och torner-

spel. Oaktadt brinnande krig voro Mazarin och erke-

hertigen nog artiga, den förre att ditsända, den sed-

nare att mottaga fransyska skådespelare, hvilka till

drottningens förlustelse uppförde stycken på flerehanda

språk. Dessemellan tog det aldrig slut på lärda eller

förnäma främlingar, hvilka tillströmmade för att se den
verldsbekanta drottningen. Så fortgick det nästan un-
der hela hennes vistande i Briissel. Enda afbrottet

skedde vid underrättelsen om Maria Eleonoras död, dä

Kristina for några veckor, dels på landet, dels i sta-

den, inställde sina vanliga och bullersamma nöjen.

Ungefär en manad bodde drottningen på slottet

och blef jemnte sin svit underhällen på spanska ko-

nungens bekostnad. Sedermera hyrde hon den rykt-
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bara grefve Egraonts hus samt omgaf sig med eget och
lysande hof.

Kristinas trosförandring skulle vara hemlig, men
blef allmänt bekant och derföre allmänt talämne. Ka-
tolikerna jubilerade högt. Dock ej länge. Man märk-
te hos Kristina en kallsinnighet, som var oväntad hos

en så nyligen omvänd person ; till och med, att hon
stundom lät framskymta förakt och gäckeri öfver den

nya läran. Nästan aldrig talte eller sysselsatte hon sig

med dithörande angelägenheter, utan sökte förströelser,

ofta af verldslig eller sjelfsvåldig art. De stickande in-

fallen uteblefvo ej heller. Kagon fiågade, hvem som

för närvarande vore hennes själasörjare? Hon sva-

rade: jag har ingen sådan; ty allt, som är onödigt,

har jag lemnat efter mig i Sverge. Vid ett besök hos

jesuiterna i Loewen ville en af dessa säga henne en

artighet. Efter antagandet af vår saliggörande tro,

yttrade han, blir eders majestät ofelbart ställd vid si-

dan af sankt Brigitta och räknad bland de heliga.

Drottningen inföll : men jag vill häldre räknas bland

de kloka. Det var också vid denna tiden, hon till

Ebba Sparre skref det bekanta, förargelse-väckande

brefvet, som vi redan omtalat. Jemnte dessa spriddes

en hop andra ofördelaktiga rykten om hennes lefnads-

sätt, serdeles om förhållandet till Pimentelli, hvilken

under hela tiden var hennes oumbärliga och allsmäg-

tiga gunstling.

Några fromma och godtrogna katoliker forlforo

delta oaktadt i sina beskrifningar om drottningens var-

ma gudsfruktan, om den andans kallelse och upplys-

ning, som verkat hennes omvändelse o. s. v. Andra
instämde häri; men blott för att hålla god min i elakt

spel. Andra åter och de mer hetlefrade kunde ej dölja

förtrytelsen, utan klagade högt öfver drottningens upp-
förande. Från protestantiska sidan biel tadlet än mera
bittert, högljudt och allmänt. Kristinas trosförandring

var i deras ögon ett brott, som frikallade dem från

tacksamhet, vördnad och undseende för hennes person,
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och som berättigade dem att framdraga allt, som kun-
de kasta skugga på den förhatliga aflällingen och min-
ska katolikernas heder och glädje af den nya trosför-

-vandten. Allas tungor lossades och nytt och gammalt,
sannt och osannt, rimligt och orimligt framkom om
hvartannat, och Kristina öfverhöljdes af en störtskur

vanrykten och smädeskrifter, i mängd och öfverdrift

täflande med de förra lofsångerna.

I Sverge yttrade man sig föga öfver hennes hand-
ling. Inre spänningar och yttre krig fastade allmänna

uppmärksamheten och de talträngdare tungorna tystades

af Karl Gustafs kända undseende lör Kristina. Hans
egna tankar kunde dock lätt gissas, när man några

jnånader härefter såg utkomma en förordning, som in-

nehöll allvarsamma ätgerdcr till lutherska renläricbctens

betryggande inom Sverge.

TJUGONDESJETTE KAPITLET.

KRISTINA ANTAGER OFFENTLIGEN KATOLSKA

LÄRAN UTI INSPRiJCK.

Våren 1655 blef till påfve utvald förra kardinalen

Chigi, hvilken som kyrkostatens ombud öfvervarit west-

faliska (redsunderhandlingarua ocli sedermera haft för-

tioende om och någon delaktighet i åtgerderna vid

drottningens omvändelse. Som påfve antog han nam-

net Alexander den sjunde. Till honom vände sig nu

Kristina, dels sjelf, dels genom spanska hofvet, och gaf

tillkänna sin önskan alt hesöka Italien, nedlägga sina

Yönlnadshelygelser för hans helighet sjelf och sedan

taga Rom lill blifvande hemvist. Päfven förklarade sin
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stora, tillfredsslällelse öfver drottningens trosförändring

och öfver hennes beslut att hedra honom och hans

hufvudstad. Det tvckes emellertid, som romerska hof«

vet ansett den i Briissel aflaggda trosbekännelsen icke

fullt tillfredsställande. En for katolska kjrkan så ly-

sande seger borde offentligen tillkännagifvas. Alexan-

der fordrade derföre, alt, innan Kristina leträdde

hans stater, borde Jion hafva högtidligen och offent-

ligt öfvergått till hans Iqjrka. Det föreburna skälet

var, att hon endast i sådant fall kunde blifva emol-

tagen med alla de hedersbetygelser, som hon förtjena-

de och han gerna ville för henne anställa. Kristina

ingick på villkoret.

Sedan denna underhandling lyckligen blifvit afslu-

tad, började Kristina rusta till resan. Men hushållnin-

geo hade blifvit förd på sådant sätt, att kassorna voro

tomma och en stor del af juvelerna pantsatta. Her-
man Fleming, högsta förvaltaren af alla hennes under-

hållsländer, måste derföre anskaffa en betydlig summa.
För honom och för svenskarna löregafs, att resan gick

till Spa, som af drottningen förra gången i anseende

till årstidens senhet ej kunnat besökas.

Detta år blef hon ändå sednare resfärdjg. Tåget

skulle ske med en viss prakt, och sällskapet, höga och

låga inräknade, bestod af omkring tvåhundrade perso-

ner. Bland dessa märktes Pimentelli, ännu i egenskap

af spanska hofvets sändebud hos drottningen och til-

lika hennes egen fortfarande gunstling. Nästan alla de

öfriga voro nya vänner, nya bekantskaper; mest spa-

niorer, bland hvilka en markis Cueva och hans fru

vunnit serdeles ynnest och förtroende. I sällskapet så-

gos blott fvra svenskar, och dessa af mindre rang och
anseende. Alla de förra hade ätervändt till fädernes-

landet straxt efter Kristinas trosförändring.

Vid afskedet förärade Kristina åt erkehertigeu en
utmärkt^ vacker svensk häst jemnte så dyrbar sadel-

mundering, att gåfvan värderades till 30,000 ecus.

Skänkerna till de andra voro i förhållande derefter;
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bland annat juveler för 10,000 pistoler, spanskt mynt.

Den 12 September leninade hon Briissel, ett stycke på
vägen beledsagad af erkebertigen, samt af hofvets och

ridderskapets både herrar och fruntimmer. Resan gick

öfver Köln, Frankfurt, Aschaffenburg, Nördlingen, Augs-

burg och nedåt tyroiska gränsen. Ofverallt blef Kri-

stina mottagen med gåfvor ocb stora hedersbetygelser

samt inbjuden till de furstar, genom eller förbi hvilkas

länder hon reste ; så t. ex. till Heidelberg, till Miin-

chen m. m. Hon nekade dock allestädes och skyn-

dade så fort som möjligt, förebärande sin farhåga, alt

af den annalkande vintern hindras från att öfverstiga

Alperne. Riksstaden Frankfurt hade med hågkomst af Gu-
staf Adolfs beskydd och af hans älskvärda personlig-

bet *j gjoi't stora tillredelser för att hedra hans rykt-

bara dotter och tillika hans eget minne. Kristina un-

danbad sig allt dylikt. En sägen är, att hon till och

med gjort grimaser åt den nygiriga, bredvid vagnen sprin-

gande folkmassan; en annan, att hon hastigt ombytt

öfverrock, hatt och vagnsplats, blott för att missleda

och gäcka hopens nyfikenhet.

Under denna resa och likasom beständigt satte

Kristinas tunga genom sina infall äfven de andras i rö-

relse. Vid tillfälle af något samtal yttrade hon • folkel

säger, att jag reser till Lorctto för alt åt den heliga

jungfrun förära min krona och spira. Men de, jag

hade i Sverge, äro redan bortskänkta ; ägde jag nå-

gra fler, så ville jag häldre gifva dem ål den stac-

Jcars landsflyktige konungen af England. En annan

gång berättade man för henne, att folket trodde, det

hon ämnade ingå i något kloster. Kristina skrattade,

pekade på Pimentclli och sade: denne kan troligen

säga eder, hurudant klosterkött jag har.

Stundom framskymtade allvarligare känslor. I Augs-

burg, likasom ofverallt, var Gustaf Adolfs namn höge-

ligen både älskadt och vördadt. Som ett minne hade

») Se 6 del. 69 kap.
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man derstädes förvarat ett bord, vid hvilket den store

konungen spisat. Under resan geuom staden besåg

Kristina det praktfullt byggda riidhuset. Man visade

henne bordet och omtalade dess markvärdighet. Kri-

stina stannade, borttorkade några framträngande tårar

och gick tankfull och tigande derifrån.

Det var mellan drottningen och påfven öfverens-

kommet, att den högtidliga trosförändringen skulle ske

uti Inspriick, hufvudstaden i Tyrolen. Ståthållare öf-

ver detta landskap var för närvarande erkehertig Fer-

dinand Karl, h vilken gifvit sitt bifall till förhandlingen.

Han lät nu med mycken högtidlighet mottaga drottnin-

gen, först vid tyroiska gränsen, sedermera straxt utan-

för staden, och sluteligen uti sitt eget slott. Man vi-

sade henne all möjlig uppmärksamhet. Om qvällen in-

fann sig kommendanten och anhöll, att drottningen

måtte gifva ord och lösen för det ingående dygnet.

Kristina efterkom hans begäran och valde orden Jesus

Maria! Det var samma fältrop, som Tilly i slaget

vid Breitenfeld hade begagnat mot hennes egen far;

samma fältrop, som skållade (rån österrikiska lederna, då

på fältet vid Littzen samma hennes far föll för deras

kulor. Vi hoppas, att Kristina icke erinrade denna o-
hyggliga omständighet.

Den man, som påfven afsändt för att offentligen

mottaga Kristinas trosbekännelse, hette Lukas Holste-

nius och var för närvarande domheire vid sankt Pet-

ters kyrka i Rom samt högsta vårdare öfver den stora

påfveliga boksamlingen. I^ödd i Hamburg och i luther-

ska läran, hade också han öfvergått till den katolska

och medelst kunskaper, allvar och skarpsinnighet vun-
nit serdeles stort anseende. Han medförde jesuiten

Maliues, hvilken varit i Stockholm. Dennö sednare

hade också blifvit skickad drottningen till mötes för

att utforska, huruvida hon ämnade underkasta sig de

för sådana tillfällen föreskrifna bruken, och dertill er-

hållit hennes bifall.

Den 24 Oktober, eller två dagar efter ankomste
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till Inspriick, firades högtidligheten. Kristina var klädd

i svart siden utan annan prydnad än ett stort diamant-

kors, som blixtrade från biöstet. Klockan tio föi mid-
dagen blef hon af erkehertigen, dess gemål och bro-

der, samt af en stor folkmängd beledsagad till dom-
kyrkan. Vid dörren besprängdes hon med vigvatten

och kysste vördnadsfuUt en framräckt korshild af kla-

raste bergkristall. Under afsjungande af p:almen kom
Helge Ande Herre god! framgick tåget till koret, hvars

goH var öfverdraget med rödt kläde. På ena sidan

sågs en stol, framför hvilken Holstenius stod; på an-

dra sidan en dvlik för drottningen och framför neder-

sta altaresteget ett serdelcs praktfullt och dyrbart hy-

ende. Sedan alla intagit sina platser, upplästes påf-

vens förordnande för Holstenius att å dess vägnar in-

taga Kristina i den katolska församlingen. Derefter

uppmanade denne drottningen, erkehertigarna och Pi-

meutelli att framträda, den förra för att aflägga

sin trosbekännelse, de sednare för att vara vittnen der-

till. I och med detsamma nedsatte sig Holstenius och

betäckte hufvudet, hvarefter det omtalade hyendet la-

des för hans fötter. De andra hörsammade uppma-
ningen, Kristina knäböjde på hyendet och de tre her-

rarna ställde sig bredevid. Nu fraralemnade Holste-

nius ett papper, innehållande katolska trosbekännelsen,

och uppmanade drottningen att med hög och klar röst den-

samma uppläsa. Så skedde. Skriften innehöll alltså

drottning Kristinas försäkran, alt hon trodde på skärs-

elden, på helgonens magt och att så väl dessa böra

tillbedjas, som deras bilder hedras och vördas- likaså

på den helige fadrens rättighet alt utdela aflat. Li-

kaså lofvade hon en sann lydnad mot den romerska

påfven, Kristi ståthållare på jorden, samt en orub-

beiig tro på allt, livad katolska församlingen och i

synnerhet Iridenlinska kyrkomötet antagit. Denna, så

slutade hon, denna sanna katolska tro, utan hvilken

ingen kan blifva salig, och hvilken jag i dag frivil-

ligt bekänner och fullkomligen tror, densamma skall
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jag ock med Guds hjelp till min sista andedrägl stånd-

aktigt och orubbadt behålla, bekänna och, hvar jag
del kan, befordra. Delta är, livad jag, Krislina, lof-

var och svär, så sannl mig hjelpe Gud och hans he-

liga evangelium! Kristina hade under hela högtidlig-

heten icke visat ringaste tecken till rörelse eller förlä-

genhet. Afven nämnde bekä. nelse uppläste hon med
stark och stadig stämma och gjorde dessutom vid hvar-

je punkt ett litet uppehåll, hvarvid hon Ijltade hufvu-

det och såg legaten rakt och djerft i ansigtet. Sedan
hekännelsen var slut, aftäckte Holstenius hufvudet, re-

ste sig och läste några böner. Derpå satte han sig

åter, betäckte hufvudet och meddelade Kristina förlå-

telse för aila synder och villfarelser samt upptog hen-
ne i katolska församlingens gemenskap. ]\u följde väl-

signelsen, hvarefter drottningen med de öfriga åter-

vände till sina platser '), och afsöngo psalmen : hela

verlden fröjdes Herran. Sedan höll hertigens hofpre-

dikant, Staudacher, en predikan med följande ingångs-

språk ur 45 ps, 11 vers. Hör dotter, se uppå och
böj din öron; förgäl ditt folk och din faders hus!

Sedan afsjöngs Te Deum^ hvarefter tåget återvände från

kyrkan. Om qvällen uppfördes skådespel på slottet.

Kristina skall då hafva yttrat! mina herrar! Det är
billigt, att ni låter uppföra åt mig ett skådespel, se-

dan jag åt eder uppfört ett narrspel.

Påfven, som ännu icke fått alfa tillredelserna i ord-

ning, hade bedt Hollslenius så mycket som möjligt för-

dröja drottningens resa. Så skedde äfven; och hon
qvarhölls uti Inspriick en hel vecka under allehanda

förevändningar och lustbarheter. Hennes vistelse der

säges hafva kostat kejserliga hofvet femton tunnor guld.

Andteligen bröt hon upp och fortsatte resan åt södei-.

Afven denna afsägelse framkallade en ny störtskur

af skrifter till tadel eller beröra. Sverge, med undse-

•} Några säg^, alt 1'i ristina lysste Eolstcnii hand LSde
vid knäfillet och uppstigandet.
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ende för den store konungens dotter, för sin egen för-

ra drottning samt för den nu varande konungens vilja

kufvade också denna gången sitt missnöje och teg.

Kristina kände dock, huru djupt hon sårat allmänna

tänkesättet hos sina landsmän. Dagen efter den of-

fentliga trosförändringen skref hon till Karl Gustaf,

huru hon erhållit tillåtelse all offentligen bekänna sig

vara, det hon länge varit, nemligen sann katolik, och

alt hon ansåge ärorikare lyda den helige fadrens be-

fallningar, än att sjelf befalla öfver svenska staten.

Sluteligen, tillade hon,om ni också ogillar min hand-
ling i och för sig sjclf, så bör ni ändå glädjas der-

åt, emedan ni väl finner, huru mycken fördel och

trygghet ni deraf vunnit.

Sättet och stället för denna Kristinas trosförän-

dring gifva anledning till åtskilliga betraktelser. Som
bekant är, älskade drottningen stora och praktfulla hög-

tidligheter, häldst sådana, hvari hon sjelf utgjorde huf-

vudpersonen. Det sjnes derföre besynnerligt, att en

sådan märkvärdighet, som hennes trosförändring, sked-

de första gången i en sängkammare med endast några

få vittnen ; och att, när påfven fordrade
.
mera offent-

lighet, Kristina uppsköt densamma så länge som möj-

ligt, och slutligen vaHe till skådeplats derför Inspriick,

beläget i det undangömda Tyrolenj och dessutom en

årstid, så lån^t framliden och med dagen så sent till-

kännagilven, att endast få främlingar kunde komma till-

städes. Dermed öfverensstämmer ock hennes resa frän

Briissel, brådstörtad och med undvikande af alla hof

och hufvudsläder; likaså de bitande svar, h varmed hon

afklippte alla samtal om hennes förehafvande. Det

ser nästan ut, som hon velat vid detta tillfälle så myc-
ket som möjligt undandraga sig allmänna uppmärksam-
heten.



233

TJUGONDESJUNDE KAPITLET.

KRISTINAS INTÅG I ROM.

Från Inspriick tog Kristina vägen öfver Trident,

Mantua, Bologna och Ancona till Rom. Ofverallt mot-

togs hon med utmärkta hedersbetygelser samt rika gåf-

vor, såväl af furstar som städer, så alt hon och hela

hennes hof blef nästan på sådant sätt underhållen.

Skämtare sade, att man sökle genom denna uppmärk-
samhet köpa sig fri ifrån hennes infall och stickande

anmärkningar.

Att beskrifva alla högtidligheterna skulle erfordra

en egen bok. Vi sakna derlill både tid och tålamod

;

läsaren troligen på samma sätt. I förbigående må
dock nämnas, att vid ankomsten till Loretto steg drott-

ningen ur vagnen och gick såsom pelegrim till fots och

under många vördnadsbetygelser in i staden och till den

ryktbara Mariabilden, åt hvilken hon verkeligen förära-

de en gyllene krona och spira, besatta med 160 rubi-

ner och 368 diamanter.

Den nionde December 1655 klockan 7 om aftonen

anlände Kristina till Rom. Intåget skulle helas ske in-

kognito, men skedde dock i ganska stort och lysande

sällskap, bland oräkneliga folkmassor under kanonernas

dån och vid skenet af mer än tusende facklor. Kri-

stina sade till de i samma vagn åkande kardinalerna

:

här i Rom reser man inJcogntlo på ett gansTia hesyn-

nerligt sätt. Tåget gick till påfvens palats, hvarest

man åt drottningen anordnat rum med utsigt åt träd-

gården Belvedere. Sedan Kristina under några ögon-
blick hemtat sig, begärde och erhöll hon företräde hos

påfven. Enligt vanliga bruket skedde hälsningen me-
delst tre knäfall, det ena vid inträdel i rummet, det

andra raidt^på golfvet, det tredje framför hans fötter,
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vid hvilket sistnämnde bou äfven kysste hans toffel och
hand. Påfven uppljfte henne och anvisade plats på
en bredevid stående konungshg stol. Efter någon stunds

samtal slutades detta deras första möte.

Den 14 December, för romrarna var det den 24
eller sjelfva julaftonen, blef ändteligen allting i ordning

till det högtidliga intåget och Kristina for om morgo-
nen ut till ett utanför staden beläget trädgårdspalats,

hvai ifrån färden skulle begynna. Den var nära att upp-
skjutas i anseende till inträffande regn. Men hastigt

ljusnade himlen och högtidligheten begynte. Yi hinna

icke beskrifva all dess härlighet. Påfven ville göra

denna sin egen och sin kyrkas triumf så lysande som
möjligt. Hans exempel följdes af det härmande hoflol-

ket, af de smickrade prelaterna, af den rika och stolta

romerska adeln, ja af alla romare och rättrogna katoli-

ker, hvilka hvar och en voro i sin mån stolta öfver

denna den romerska bekännelsens seger. Drottningen,

klädd såsom amazon samt omgifven af furstar och kar-

dinaler, red på en hvit gångare, dertill skänkt utaf påf-

ven. Tåget gick genom Porta del popolo till Sankt

Peters kyrkan, hvars alla murar och pelare voro kläd-

da med dyrbara tapeter. Sedan drottningen under

vanliga vördnadsbetygelser och härlig musik blifvil in-

förd i kyrkan och derslädes förrättat sin bön, blef hon

af tvänne kardinaler beledsagad till den innanför va-

rande konsistoriisalen, der påfven väntade och mottog

henne på ungefär samma sätt som förut. En eller an-

nan dag derefter undfick Kristina i vatikaner-kyrkan

af påfven först sin dopbekräftelse, hvarvid namnet Ale-

xandra lades till hennes förra ; och sedermera sjelfva

nattvarden, enligt katolska kyrkans bruk.

Orsakerna till valet af namnet Alexandra var en-

ligt flesta uppgifterna artighet mot påfven; enligt an-

dra en aktningsgerd för macedoniern Alexander den

store, hvilken städse var ett föremål för Krislinas lif-

liga beundran.

Annandag jul om aftonen flyttade drottningen fråu
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Vatikanen till farnesiska palatset, hvilket Llifvit pä påf-

vens och romerska högadelns bekostnad med utsökt

prakt inredt och möbleradt; och nu, i detta tillstånd,

lemnades henne som välkomstgåfva och till blifvande

boning. Påfven utmärkte sig äfven här för en serdeles

uppmärksamhet; ty han hade i förväg låtit fylla der-

varande visthus och källare lör en längre tid. Att

uppräkna alla hans gåfvor vore både ändamålslöst och
ändelöst. Vi beskrifva blott som exempel en af vag-

narna. Den drogs af åtta präktiga springare. Kläd-

seln var af himmelsblått sammet med tjocka broderier

och galloner; sjelfva korgen af silfver, pressadt, gra-

veradt eller gjutet i betydelsefulla bilder, enligt enkom
gjorda ritningar af Bernini, Italiens då varande störste

bildthuggare. Denna gåfva ensam väderades till 22,000
scudi. På samma gång öfverlemnades en växel på
1)0,000 kronor, hvilken Kristina dock under betygande

af siu lidiga tacksamhet skickade tillbaka.

TJUGONDEATTONDE KÄPITLET4

KRISTINA I ROM.

De första månaderna af Kristinas vistelse i verl-

dens gamla hufvudslad voro helt och hållet upptagna

af förströelser och nöjen. Alla kyrkor, konstverk, sam-

lingar och märkvärdigheter besågos, hvartill mycken
tid åtgick. Dessutom firades nästan hvarenda dag ge-

nom besök, gästabud, baler, maskerader, skåde- och

tornerspel. Det säges, alt påfven oberäknadt, hvad på
andra håll utgafs, lemnat endast åt jesuiterna 20,000

ecus, för att deraf bekosta åtskilliga högtidligheter för

drottningen. De rika romciska ädlingarna följde exem-

plet och anställde till hennes ära högst kostsarama och
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lysande fester. En dylik, som prinsen af Pamphili gaf,

beräknades till 40,000 scudi. Barberini och prinsen

af Palestrina ftJranstaltade en annan, hvarvid uppfördes

en opera och flere skådespel, der man bland annat såg

lefvande buffeloxar och elefanter samt dekorationsför-

ändringar hvar fjerdedels timme. Den enkom för till-

fället uppförda amfiteatern rymde sextusen åskådare.

Så fortgick det i sus och dus ända till fastan, då dessa

bullrande nöjen utbyttes mot konserter, andeliga skå-

despel samt lärda öfningar och sammankomster af alla

slag. För det mesta utgjorde Krislinas person, hennes

bragder, snille, lärdom och öfriga egenskaper ämnet

för dessa tillställningar. I sådant hänseende omtalade

man i synnerhet hennes besök i kollegiet De propagan-

da fide ^J. Här funnos lärjungar af tjugutvå olika folk

samt ett tryckeri för utgifvande af böcker på alla de-

ras olika tungomål. Vid Kristinas inträde lät man
inom några ögonblick på åtta språk författa, sätta

och aftrycka de orden: lefve Kristina för alllid! h var-

efter det praktfulla och smickrande bladet ölverlemna-

des åt drottningen. I kollegiet framträdde till henne

en lärjunge för hvarje af de tjugutvå språken och ut-

talade hvar på sin mundart några smickrande ord till

hälsning. Dessa alla blefvo sedermera tillsammans tryck-

ta och utgifna under namn af: Tungomålens enstäm-

miga lofsång till drottning Kristinas ära. Hon å

sin sida yttrade mycken belåtenhet med och beundran

för sin nya boningsort och lät slå en skådepenning,

som visade en sinnebild af staden Rom och till om-
skrift Horatii vers; possis nihil urle Roma viscre ma-
jus! -). Tillfredsställelsen var ännu ömsesidig. Det

var som svensken säger: nytt öl och litet afdrucJcet.

Eftersmaken kom snart nog. Romerska högadeln

tyckte sig hafva för Kristinas skull gjort stora uppoff-

ringar och visat henne hedersbetygelser, snarare ölver

') För trons utbredande.
'^) Du kan aldrig se något härligare än Eom!
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än under förtjensten. De trodde sig finna, att hon mot-
tog dessa ofFer med föga erkänsla ; nära nog med lik-

gilltighet, alldeles som de varit en vanlig och skyl-

dig gerd åt hennes storhet. Hon hehandlade ofvan-

nämnde personer med snillets och hördens förenade öf-

verlägsenhet och i hennes rum hlef för besökande ro-

merska damer, utom prinsessorna, aldrig framsatt annat

än kullerstolar. Och i deras ögon var likväl Kristina

medlem af endast ett fattigt adligt först för hundrade år

sedan krönt hus i det öde och okända norden ; de sjelfva

deremot ättlingar af lursteliga slägter, hvilka nu öfver ettu-

sen år med rikedom och anseende hlomstrat i och om-
kring medelpunkten af den bildade verlden; många
dessutom härledande sina anor från det gamla, allher-

skande Roms mest lysande ätter. De började knota

tämligen allmänt; likväl hann missnöjet denna gången

icke föranleda något allvarsammare utbrott.

Förhållandet till påfven blef också i någon män
brutet. Alexander den sjunde hade den fåfängan, att

icke blott sjelf tro utan ock vilja intala andra, det

Kristinas omvändelse varit till en stor del hans eget

verk. Denna svaghet, i sammanhang med hans öfver-

drifna utgifter, prakt och fjesk vid hennes mottagande,

gaf anledning till mycket skämt, mycket tadel, äfven

från Kristinas egen mun, hvilket sednare stundom blef

framburet och naturhgtvis ej välkommet. Dessutom,

hennes sjelfsväldiga uppförande, hennes visade brist på
nit och allvar i andaktsöfningarna stötte alla ifriga ka-

toliker och påfven mest. Hon, den nyomvända, hon,

om hvilken det skulle heta, att hon, drifven af andan,

lemnat krona och fädernesland för alt omfatta den ka-

tolska tron; hon, denna så ryktbara och beprisade

Kristina, tillät sig här likasom i Stockholm alt under
gudsljenslen, till och med under sjelfva bönerna obe-
hindradt tala med sina grannar, skratta och göra an-
märkningar. Påfven ville gifva en höflig påminnelse.

En dag, då han sjelf anmärkt sådana åtbörder, iakttog

han tillfället och förärade henne en rosenkrans jemnte
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uppmaning, att under bönerna densamma begagna.

Kristina förstod meningen och svarade genast: jag pir

min del ämnar icke vara katolik efter rosenkrans.

Men Ufven den lilla spänning, som på sådant sätt för-

orsakades, blef för de flesta okänd och orsakade inga

häftigare uppträden.

Allvarsammare blef brytningen med spaniorerna.

Dessa, framdragna af gunstlingen Pimentelli, hade åren

1653 till 1655 varit Kristinas älsklingsfolk och på re-

san från Briissel till Rom hennes nästan enda oragif-

ning. Vid ankomsten till Italien antog hon i sitt hof

flere personer från sistnämnde land, hvaröfver de förut

gynnade spaniorerna genast blefvo missnöjda. Det oak-

tadt upptog drottningen än flera italienare och började

lemna förtroende åt sådana; naturligtvis äfven derföre,

att dessa kunde i eget land bättre än de främmande

spaniorerna förrätta hennes tjenst; också derföre, att hon
ville vinna det folk, bland hvilket hon ämnade till-

bringa sina återstående dagar. Efter ankomsten till

Rom gick det med de spanska gunstlingarna Pimentelli

och Cueva på samma sätt, som det gått med deras fö-

reträdare, hvar på sin tid; raed fransmännen Bourdelot

och Chanut, främlingarna Ulfeld och Radziejowsky

,

svenskarna De la Gardie och Tott ; de skymdes och

glömdes för nya bekantskaper, nya vänner, nya gunst-

Imgar, italienarne Seutinelli, Azolini, med flere. Kri-

stina började dessutom åter närma sig fransmännen,

spaniorcrnas fiender, hvilket än mera ökade de sedna-

res ovilja. Flere gånger talade de med drottningen

härom. Hon svarade i början fogligare, sedan med det

bestämda yttrande, alt hon icke vore spanska konun-
gens undersåte, utan ämnade sjelf välja sina umgän-
gesvänner. Nu började spaniorerna att med Pimentelli

och Cueva i spetsen hålla sammankomster hos några

spanskt sinnade kardinaler, som man trodde, icke utan

slämplingar mot Kristina och hennes vänner; hvar-

jemnte om hennes per;>on åtskilliga vanrykten ulsprid-

des. Det var i svnnerhet deu häftige Cueva, soro i
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sin harm kringförde dylika från hus till hus. Af tryc-

ket utkommo på spansita språket skrifter af samma in-

nehåll och, som man trodde, från samma parti. Tvä
spaniorer, hvilka misstänktes som föriattare, blefvo till

och med af Kristin.a häktade och hos deras konung
anklagade. Hon började visa Cueva en märkbar kall-

sinnigliet och lät honom sliiteligen förstå, del han gerna
kunde återvända Ull Flandern. Cueva svarade, alt

han skulle resa inom en vecka; och redan dagen der-

på utnämnde hon till hans efterträdare d. v. s. till

förste kammarherre italienaren Frans Maria Sentinelli.

Pimentelli, som äfven, ehuru med mera försigtighet,

dragit sig tillbaka, besökte nu' åter Kristina och be-

mödade sig ställa till rätta Cuevas sak. Men del var

förgäfves. Efter några daijar togo Cueva och hans fru

sitt formeliga afsked, Kristina inkallade som vittnen

hårtill alla de bättre af sitt hof. Efter en djup bug-
ning kysste Cueva hennes hand och sade med en tung

suck : det smärtar mig att icke hafva kunnat uppfylla

mina pligter såsom jag bort och velat, och jag beder

eders majestät om förlåtelse derföre. Kristina svarade:

jag låter edert samvete dömma, huruvida ni tjenat

mig väl eller illa. Men var öfvertygad derom, alt

jag skall alllid vela belöna en hederlig karl och straffa

en skurk ; och alt, om jag får höra, det ni talat om
mig utan skyldig vördnad, så skall min arm hinna

eder, hvarhäldst ni ock må vistas. Cueva föll på
knä och försäkrade, alt han vore och skulle alltid

vara hennes underdånigaste tjenare. Kristina vände

sig från honom till hustrun och sade: jag är eder för--

bunden för besväret alt hafva från Flandern följt mig
ända hit och, om ni äfven deltagit i milt förtalande,

så bryr jag mig icke derom, ty ni är en qvinna. De
ville ursäkta och försvara sig, men Kristina tillät ej ett

enda ord utan visade dem genast ur rummet. Samma
dag lät hon om hela denna händelse gifva underrättelse

åt kardinal De Medicis, hvilken stod i nära förhållande

lill spanska hofvet. Hon bad nämnde herre hälsa sin
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konung, att om Cueva icke haft den äran vara gene-

ral Jios hans spanska majestät, skulle hon låtit trak-

tera honom med käppen. Man härmade efter henne

också ett annat infall. Jag har i Belgien funnit bhlt

två slags folk; nemligcn narrar, det var spaniorerna,

och dumhufvud, det var Helgerna. För att underrätta

allmänheten om verkliga förhållandet lat hon uppsätta

och utdela en berättelse om anledningen och utbrottet

af fiendskapen mellan henne och spaniorerna ^). Vid
denna brytning drog sig Pimentelli helt och hållet till-

baka från Kristinas hof och försvinner ur hennes hi-

storia. Han var den siste vän, nära nog den sista

bekantskap, som ännu frän norden stod qvar vid hen-

nes sida.

Kristinas tycke för vitterhet och sköna konster

började åter vakna. Piedan i Januari 1656 stiftade

hon en akademi, bestående af kunniga och snillrika ita-

lienare, hvilka en gång hvarje vecka sammanträdde i

drottningens rum och under hennes ordförandeskap.

Man sysselsatte sig med lärda samtal, med uppläsandet

af dikter, granskningar och afhandlingar, och slutade

vanligen med musik. Afven de sköna konsterna hade

i Kristina en vai-m beundrarinna. Den bekanta bildt-

huggaren Bernini var just nu på högsta spetsen af sin

ära och äfven Kristina hänrycktes af hans då för tiden

så mycket beundrade arbeten. Vid något tillfälle be-

såg hon en af honom huggen marmorbild, som skulle

föreställa sanningen. Hänryckt, utropade drottningen

den ena gången efter den andra: ack huru skön! ack

huru skön ! Någon af de kringstående yttrade då : Gud
ske lof, att eders majestät älskar sanningen! hvilken

eljest personer af så hög börd vanligtvis ej tycka ser-

deles om. Kristina svarade: det tror jag nog; ty alla

sanningar äro icke af marmor.
Under dessa månader inträffade en tämligen oför-

') Föregående stycke är helt cch hållet gundadt på of-

Tannäinnde drottningens esren berättelse.
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modad händelse, hvilken gaf anledning till både skämt
och allvar. En ungefär femlioårig kardinal, han var af

husel Colonna, förälskade sig uti drottning Kristina och
det så häftigt, att hans böjelse väckte allmän uppmärk-
samhet och blef föremal för åtlöje och skämt. Det
är en sägen, att några skalkar vid Kristinas hof narrat

prelaten att pudra sitt läppskägg för att derigenom,

som de inbillade honom, än mer behaga drottningen.

Påfven tyckte sluteligen, att saken gick för långt, och
förböd kardinalen alla besök hos Kristina. Då företog

sig den häftige älskaren att om nätterna anställa sere-

nader utanför hennes fönster, så att påfven sluteligen

nödsakades förvisa honom staden. Saken har sin märk«
värdighet, äfven derföre, att oaktadt Kristinas ungdom,
snille och behag, vet ej historien att nämna en €nda
man, som för henne fattat någon ömmare böjclsej utom
just den nyssnämnde kardinalen.

TJUGONDEKEONDE KAPITLET.

KRISTINAS FÖRSTA BESÖK I FRANKRIKE.

På samma gång, som spaniorerna förlorade Kristi-

nas ynnest, vaknade hennes gamla tillgifvenhet för frans-

männen och hennes åstundan att besöka deras vidtbe-

ryktade hufvudstad. Många hafva trott, det egentliga

orsaken till de förras bortjagande var begäret att deri-

genom vinna de sednares välvilja för den tillämnade

resan. En i Rom yppad smittosam sjukdom gaf an-

ledning till uppbrottet. Nödiga resepenningar hopskra-

pades på flere sätt. Fråa underhållsländema ankom
en vexel på 35,000 kronorj] juveler och perlox; paut-

Fryxcils fi<r. X. 1*
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sattes fö> 40,000 daltaterj en m^dtigd hästar och vag«

nar auldes och stiine delen af betjeningen afskedadca.

Sluteligen skänkte pSfven 20,000 kronor samt lånade

sina galerer till resan, hvilken sjöledes företogs frän

Civita Vecchia till Marseille och aflopp lyckligt. Sjö-»

röfvare visade sig väl på afstånd, men vågade ej an-

gripa de bevarade fartygen. Från Marseille togs vä-

gen öfver Avignon, Lyon och Dijon till Paris, Ofver

allt blef Kristina mottagen med nästan större högtidlig-

heter än konungen sjelf; och verser och tal mötte, pri-

sade, smickrade och uttröttade henne nästan hvarenda

dag. Af de många talen anteckna vi blott ett, nemli-

gen det kortaste. En^ prest mottog henne med denna

hälsning: fecit te Suecia Chrislinam, Roma Chrislia-

nam; faciat te Gallia Christianissimam ; d. v. s. i

Sverge blef du Kristina, i Rom Kristen; måtte du i

Frankrike hlifva Aldrakristligast ; en ordlek, som in-

nebar den önskan, att Kristina skulle blifva gemål åt

Frankrikes konung, hvilken bartitteln: den Aldrakrist-

ligasto.

Intåget i Paris var ganska lysande, ehuru konun-

gen icke för närvarande derstädes vistades. Det skedde

om aftonen den 28 Augusti bland en folkmängd af om-
kring 200,000 personer, oberäknadt de nyfikna skaror,

som fyllde fönster och tak. När hufvudstadens öfver-

ståthållare, den ryktbare De 1'Hopital, började med ett

grannt tnl mottaga Kristina, blef han hvarje ögonblick

afbruten af den skuffande och trängande mängden.

Han afbröt sig derföre slutligen sjelf, sägande : jag skul-

le egentligen på stadens och dess innevånares vägnar
uttala deras vördnad och deras glädje; men eders ma-
jeslul ser, att de sjelfva infunnit sig så talrikt och

tillkännagifva nämnde sina känslor så cftertrijckUgt,

att min åtgerd är både öfverflödig och omöjlig, och

torde derföre med eders majestäts samtycke kunna till

iätlre lägenhet uppskjutas. Kristina fördes derpå till

liouvren och konungens egna rum, hvilka voro för

h^i^na anoixlnade. I Paris dröjde hoji endast några få
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vistades. Hon blef moUegen med vida siörra artighet,

Sn man af detta stolta hof kunnat förraoda. Konungen,

hans bror och kardinal Mazarin^ moUe vid Chantilly,

enkedrottningen vid Fayet, hvarifrän de heledsagade sin

gast till Compiegne.

Här befann sig Kristina i medelpunkten af dåtidens

mest Ijsande liof samt omgifven af personer, utmärkta

för mycken bildning, träffande blick och utsökt säll-

skapston; med ett ord, midt i den krels, som då och länge

med sin smak och med sitt omdöme ledde hela det

bildade Europa. Sådant oaktadt uppträdde Kristina

genast med samma ledighet som i sin egen boning och

visade oförställdt och oförskräckt så väl sina' goda e-

genskaper som sina fel. Der saknades ej ögon, som
upptäckte, ej pennor, som upptecknade båda delarna.

Yi hafva dessa att lacka för en utförlig, eljest saknad

heskrifning öfver Kristinas personlighet vid denna tide-

punkt. Det var i synnerhet tvänne snillrika qvinnor '),

som med könets uppmärksamhet följde och med dess

liflighet målade den främmande drottningen. Se här

en sammandragen bild af deras anteckningar !

Hundradetals rykten och beskrifningar, än fördel-

aktiga än ofördelaktiga, men alla fulla af motsägelser

och besynnerligheter, hade föregått Kristina och längu

retat hofvets nyfikenhet. Denna känsla stegrades nu
till högsta grad och alla trängdes om att få se den o-

vanliga qvinnan. Piedan sjeKva hennes personliga u*

seende väckte uppmärksamhet. Munnen var stor, ir.ad

drag af beslutsamhet men också af behag; ögonen blå

och stora, med hastigt vexlande uttryck, än af godhet

och glädje, än af skärpa och påflugenhet. En stor

panna och hög örnnäsa fulländade det befallande i hela

hennes ansigte. Växten svarade ej deremot; den var

låg och knubbig, liknande en Ireflig gosses; dessutom

med ena axeln märkbart högre än den andra; ett lyte

') MaäemoiscUe de Mmipensur cch^adamc <li Motkville.
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som Kristina !ej vårdade sig dölja utan tvärtom ofta

gjorde till föremål för sina egna gäckerier.

An mera ovanlig var hennes drägt ; en besynnerlig

blandning af karlens och qvinnans. Hufvudet täcktes

af en peruk, stundom ljus, stundom mörk, samt af en

hatt med svajande fjädrar. Klädseln utgjordes vanligt-

vis af en kjortel och deröfver tätt åtsittande lifrock;

denne sednare jerante halskrage och fotbetäckning nä-
stan helt och hållet lika karlarnas ; kläderna vanligtvis

gråa eller eldfärgade, ofta prydda af broderier och ä-

delstenar, men hvarken med smak valda, anbragta eller

vårdade.

AUdrabesynnerligast voro dock hennes låter och
uppförande, hvilka helt och hållet skilde sig från den

värdighet, som ansågs tillhöra qvinnan och majestätet.

I sällskap, äfven de förnämsta, hörde man henne sjun-

ga, prata, gapskratta samt stundom beledsaga sitt tal

med svordomar, under hvilket allt hon med mycken
frihet kastade benen fram och tillbaka, lade dem stun-

dom upp på andra stolar, till och med öfver armarna
af sin egen. Emellanåt sjönk hon tillbaka i en tank-

fullhet så djup, att hon icke märkte, hvad som före-

gick; vaknade sedan hastigt upp och återtog i ögon-
blicket hela sin förra liflighet. Under skådespelen såg

man henne högt och oförställdt gäspa, gråta, gapskratta

eller gifva höga rop af förtjusning, allt efter det upp-
förda styckets innehåll.

Lika besynnerlig var hennes omgifning. Den be-
stod af några tämligen obetydliga italienska herrar.

Qvinnor funnos blott två, och dessa af sådant utseende

och beskaffenhet, att de icke kunde visas; hvarföre

också konungen blef tvungen att i Compiegne lemna
benne flere af sin egen betjening. Med ofvannämnde
sällskap hade hon farit genom Frankrike och såsom en
Tanlig resande tillbragt på allmänna värdshusen de nät-

ter, då hon ej var som gäst bortbjuden.

Dessa många och ovanliga egenheter gåfvo rika

Imnen till ftamärkningar och speord. Med afseeude
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på hennes ovårdade kläder, opassande låter och djerfva

påflugeiihct liknades hon vid en tatterska. En annan

rnente, att hon mer liknade hjeltinnan i någon me-

deltidens roman, emedan hon på samma sätt ströhe

verlden omkring, ensam, fattig och under de lesyn-

ncrligaste äfventyr. En annan liknade henne vid slot-

tet Fontuinebleau, hvilket bestode af många och stora

byggnader, men likväl saknade ordning, plan och sam-

manhang. Allt detta yttrades dock pa hennes rygg.

Det är väl sannt, att hofvels skämtare spetsat tungorna

till infall. De ämnade göra sig och andra lustiga på
hennes bekostnad och hoppades lätt seger öfver en per-

son, hvars besynnerligheter nästan sjelfmant lånade sig

till skämt och gäckerier. Men de funno sig helt och

hållet bedragna. Kristina uppträdde med en oförmo-

dad säkerhet samt med en afgjord öfverlägsenhet i snille

och kunskaper och dertill med en förbluffande djerf-

het i tal och svar. Ingen vågade blottställa sig för ett

skärande infall från hennes bestämda läppar , eller

lör en hånande blick från hennes stora och genom-
trängande ögon. Alla kände inQytelscn af en ölverläg-

sen och ovanligt utrustad ande och drogo sig med för-

våning eller beundran tillkaka på försvarslinien. Hon
ensam framträdde öfverallt som hufvudperson och hän-

förde de andra genom sitt snille, sin djerfhet, sina o-

mälliga kunskaper. Det befanns t. ex., att hon nästan

bättre än någon enda i hela Frankrike kände detta land,

dess utmärktare personer, och det icke blott dessas

namn utan äfven enskilda förhållanden; de högadliga

ätternas vapen, stamträd och anor ; de ryktbaraste skrift-

ställarnes öden och arbeten; och detta sednare så, att

hon kunde med författaren tala icke blott om titteln

utan ock om innehållet af dess verk. Ahörarne häp-

nade öfver en så högst ovanlig förening af minne, snille

och skarpsinnighet. Man kunde ej nog beundra, ej

nog fira en så ovanlig person. Dagarna förgingo un-
der oafbrutna nöjen och förströelser, hvilkas uppräk-

nande vi likväl anse öfverflödigt och anföra häldre nå-
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gra upptecknade infall och drag, hvllka fullända mål-

ningen af Kristinas personlighet vid denna lid.

Kristina kunde , när hon någon gång ville, visa

äfven den mest uppmärksamma artighet, och hon an-

vände nu denna sin förmåga att vinna enkedrottningens

och den adertonåriga konungens välvilja. Denna sed-

nare hade jeronte sin broder ridit Kristina tillmötes till

Chantilly, der de blefvo af Mazarin föreställda såsom

två unga adelsmän af de bästa egenskaper. Drott-

ningen igenkände dem genast af porträtterna i Louvren,

och svarade derföre : ja jag tror verkligen, alt de haf-

va utmärkta egenskaper ; ty de synas födda att bära

kronor. — Ludvig den fjortonde var ännu den tiden

blyg och förlägen i sällskap ; men Kristina behandlade

honom med en så lycklig förening af öppenhjerlighet

och smicker, att han kände sig i hennes närvaro mera

ledig och glad, än man kunnat vänta. — Enkedrott-

ningen af Frankrike hade utmärkt vackra händer och

satte värde derpå. Straxt efter ankorasten begärde

Kristina vid något tillfälle att få betrakta de armband,

enkedrottningen bar. Det vore roligt, sade hon, att se,

om de der infattade porträtterna af konungen och prin-

sen ära lyckade. Enkedrottningen afdrog sin handske

och lyftade armen. Detta var, hvad Kristina åsyftat.

Hon började nu betrakta och berömma, icke armban-

den, utan armen och handen, deras rundning, hvithet

och behag, och hon sade sina artigheter så osökt och

ledigt, att drottningen blef ganska smickrad och likväl

icke det ringaste förlägen. En annan gång, när enke-

drottningen satt vid spelbordet, kom Kristina och tog

plats derbredvid, lutade sig förtroligt framåt och bör-

jade uteslutande betrakta och omigen berömma enke-

drottningens vackra händer. Ibland annat yttrade hon:

viin hilresa från Rom, om den också ej rnedför nå-

gra andra fördelar, är redan tillräckligen belönad, e-

medan jag derigenom fått tillfälle se det, som i sitt

slag är det skönaste i verlden. Med ett ord : Kristina

med ^Ua isioj^ besynnerligheter visste vinna cnkedrottr
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ningens välvilja, ehuru denna eljest med missbag såg

hvarje afsteg fiäg den vanliga anständighetens fordringar-

Mot andra var Kri>tina icke så artig. En gammal
pratmakare vid hofvet förföljde och tröttade henne med
sina berättelser. Första gfingen yttrade Kristina blott

den anmärkningen, att herr De JNogent målte hafva ett

serdelcs godt minne; men dä han ej förstod vinken,

utan omigeu under länge fortsatt prat talade om något,

som han sade kunde inträffa hundra år derefter, sva-

rade Kristina: jag önskar, att också ni, monsieur De
Nogcnt, måtte då stå qvar i samma grågula rock och

omtala samma berättelser som nu; ty uppriktigt sagdt,

jag vill häldre höra dem hundrade år härefter än nu»
-— En afton såg hon ett italienskt skådespel uppföras

och sade vid dess slut helt öppet och högt, att skå-

dcspelarne gjort sin sak ganska illa. Någon, som
ville försvara dem och äfven hofvets anseende i denna
punkt, yttrade, att sällskapet vanligtvis spelade mycket

bättre, än denna afton varit händelsen. Kristina sva-

rade helt torrt: det tror jag nog; ty eljest hade man
ej kunnat behålla dem qvar. — En dag hörde hon upp-
läsas ett skaldestycke af tämligen lättsinnigt innehåll»'

Af Kristina visades ej något ogillande, men så mycket
mer af en herr Chapelain, hvilken författat ett skalde-

stycke om orleanska jungfrun. Man omtalade för Kri-

stina hans omdöme. Vår Chapelain, inföll hon, är en

stackare, som gcrna ville, att alla qvinnor vore jung-

frur, likasom hans orleanska flicka. — Vid ankora-

sten till Fontainebleau framträdde dervarande förnämare

fruntimmer och hälsade Krislina med kyssar , enligt

då varande fransyskt bruk. Kristina yttrade till någoa
af sina förtrogna : jag undrar, hvarföre dessa fruntim-

mer hafva ett sådant raseri att kyssa migt Det kom-
mer visst dcraf, alt jag, som man säger, har så myc-
ken likhet af en karl. Det var också under detta be-

sök i Frankrike, som Kristina fällde det bekanta ut-

trycket : jag tycker om karlar, icke derföre, alt da

äro karlar, utan derföre, att de icke äro qvinnor, —
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Hennes vanliga ovilja mot äktenskap yttrade sig också

nu. Hon afrådde flickorna från giftermål; fy, sade hon,

äfven den Västa man förljenar ej, att man för honom
uppoffrar sin frihet; och dessutom, att föda barn, hvit-

ken ohygglig sak! o. s. v. Hon fattade mycken till-

gifvenhet för en fru De Thianges och sökte med ifver

öfvertala denna att skiljas från sin man och följa med
till Italien. — I allmänhet blandade sig Kristina ofta

och obuden i andras angelägenheter, i hofvets förveck-

lingar, till och med i de aldra ömtåligaste förhållanden.

Den unga konungen hade för mademoiselle Mancini,

en nära sUiglinge till kardinal Mazarin, fattat en sa

häftig böjelse, att han ville med henne ingå äktenskap.

Både enkedrottningen och kardinalen arbetade ifrigt mot
förbindelsen, såsom ej enlig med statens fördel, men
länge förgäfves ; emedan konungens böjelse var tämligen

ihärdig. Just under dessa förhållanden anlände Kri-

stina till Paris. Hon fattade lifligt deltagande för de

tvänne älskande, satte sig ofta vid deras sida, sökte

blifva deras förtrogna och yttrade en gång till konun-

gen : om jag vore i edert ställe, skulle ingenting hin-

dra mig från att taga till gemål den jag älskade.

Man tror, att detta yttrande, hvilket mycket misshagade

både drottningen och kardinalen, bidrog alt påskynda

Kristinas afresa från Frankrike.

De stränga katolikerna blefvo här som öfver

allt ganska missnöjda med Kristinas uppförande.

Hon talade med öppet gäckeri om påfliga hofvet

och dess andakt. När hon vid resan genom Paris

besökte den verldsbekanta Yårfrukyrkan
,

yttrade

hon helt oförmodadt sin åstundan att der begå

nattvarden. Hennes ledsagare frågade, hvilken af de

talrikt församlade prelaterna hon för tillfället önskade

till biktfader. Kristina sade helt likgilltigt: välj sjelf

en bland biskoparna, hvilken som häldst. Man valde

biskopen af Amiens och skriftermålet begynle, hvarun-

der den knäböjande Kristina oupphörligt såg sin bikt-

fader djerft och stinnt i ögonen, till dennes bäde miss-
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nöje och förlägenhet. Sedan följde nattvardsgången i

sjelfva kyrkan. Kristina föll dervid ingen enda gång

på knä, visade intet tecken till andakt, utan pratade

med de kringstående under hela gudsljensten. — Re-
dan i Rom hade Kristina blifvit missnöjd med jesui-

terna, som det säges, derföre att deras general icke

gjort henne tillbörlig uppvaktning. Troligen förefunnos

också andra skäl, och Kristina visade äfven i Frank-

rike dessa sina flendlliga tänkesätt. En dag hade nämn-
de orden låtit sina lärjungar uppföra ett sorgespel för

hofvet. Kristina gjorde öppet narr af både stycket,

utförandet och af fäderna sjelfva. Dagen derpå kom
konungens biktfader, jesuiten Annat, och sökte tillvä-

gabringa en försoning mellan henne och orden. Kri-

stina svarade : jag känner alllförväl jesuiternas magt
och skulle derföre till fiende häldre välja någon mäg-
tig furste än deras orden. Jag vill också gerna för-

sonas med eder, men jag far tillika förklara, att jag
aldrig ämnar välja någon bland eder hvarken till

biktfader eller till skådespelare. Mannen bortgick na-

turligtvis än mera missnöjd, än han kommit.

Den trettonde September reste drottningen från

Compiegne under alla yttre tecken af ömsesidig till-

fredsställelse hos henne och hofvet. På återvägen be-

sökte hon Ninon l'Enclos, ett ogift fruntimmer, som
dåförtiden var öfver hela Europa beryktadt för skön-

het, snille och behagligt umgängssätt, men tillika för

fullkomlig sedeslöshet samt för den oförsynta djerlhet,

hvarmed hon förde och försvarade sitt oordentliga lef-

tiadssätt. Man sade, att denna Ninon var det enda

fruntimmer i Frankrike, som Kristina gaf några bevis

på verklig högaktning. — Vägen från Paris togs seder-

mera öfver Alperna. Som pesten härjade i Rom, up-
pehöll sig Kristina någon tid uti norra delarna af kyr-

kostaten och för det mesta i den väl byggda och be-
lägna staden Pesaro.
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TRETTIONDE KAPITLET.

KRISTINAS ANDRA RESA TILL FRANKRIKE SAMT

MORDET PÅ MONALDESCHI *).

Kristinas vistande i Frankrike hade varit ganska

angenämt. Hvarje dag medförde nöjen, förströelser

och uppträden, hvilka alla smickrade hennes fåfänga

och hade dessutom genom franska hofvets frikostighet

den för Kristina vigtiga fördelen att icke anlita hennes

egen kassa. Frankrike, yttrade hon, är del skönaste

land och fransyska hofvct det mest ärliga och belef-

vade i Europa.

Kristinas vistande i Rom hlef icke så angenämt';

de hade båda för hvarandra mistat nyhetens behag.

Underhällspenningarna från Sverge kommo äfven oor-

dentligt, så att Kristina nödgades lefva högst in Iraget.

I anseende till båda dessa skäl blef hon af påfven och

Roms ädlingar denna gången icke på långt när så firad

som vid första ankomsten.

Kristinas vistande i Rom blef derföre ej heller

långvarigt, och hon förelog snart en ny resa till det så

mycket omtyckta Frankrike. Som anledning förebars

dels en i Italien utbruten smittosam sjukdora, dels Kri-

stinas åstundan att se konung Ludvig dansa i en stor

balett, som skulle gilvas i Paris. Antingen för att göra

.sig betydande eller för att hafva någon vigtigare före-

vändning framdrog hon dessutom ett hemligt förslag, att,

med tillhjelp af franska vapen och till båtnad för Frank-

rike, eröfia Neapel. Under förebärande af brist på

*) Utom de tryckta källorna liar man vid detta kapitel

l>ega,'^nat de missiver, som då varande svenska sändebu-
det i Paris, Courtin, skickade UU tstockbolra^ och bvUia
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troppar afböjde franska regeringen hela förslaget och
man gjorde dessutom narr deraf under spenamnet det ar-

gonauiiska sjölaget.

Några säga , att Kristina för fransyska hofvet an-
mält sin tillämnade resa och blifvit inbjuden; men de
flesta författare neka till detta sednare. Allt nog, Kri-

stina anträdde resan, men undanbad sig dervid alla

högtidligheter. Utrustningen passade ej heller till mot-

tagandet af dylika, emedan brist och besynnerligt lynne

visade sig i hela tillställningen. Man såg nemligen Kri-

stina färdas genom Frankrike uti ett par vanliga vagnar.

Klädd i en simpel gul kjortel samt luggsliten ölver-

rock och med en vanlig mössa på hufvudet satt drott-

ningen sjelf jemnte öfverstallmästaren Monaldeschi och
gardeskaptenen Ludvig Sentinelli i den första vagnen.

I den andra åkte det öfriga sällskapet, och några fa

ryttare slutade raden. Det hela liknade snarare ea
vanlig postvagnsfora än tåget af en resande drottning.

Också omtalas denna gången ingen enda högtidlighet

vid hennes emottagande. Hofvet, som vistades i Paris

eller St. Germain, ville afböja besöket och bad henne,

stanna i Lyon eller Avignon ; man vore ej beredd på
mottagandet af en så hög gäst. Men då Kristina icke

förstod eller icke ville förstå dessa vinkar, anvisade man
henne tills vidare lustslottet Fontainebleau som boning.

Men der lät man henne också qvarstanna. Vecka ef-

ter vecka hoppades hon blifva inbjuden till Paris, men
förgäfves, och endast några få personer infunno sig för

att uppvakta den året förut så allmänt eftersökta och

firade drottningen. Man såg tydligt, att hofv€t ville

visa sitt missbag öfver hennes ankomst.

Det var under denna länga och ledsamma vistelse

i Fontainebleau, som Kristina lät verkställa det rykt-

bara mordet på Monaldeschi.

Johan, markis de Monaldeschi, var född i Rom
och af förnäm slägt. Alla författare beskrifva honom
aåsom egenkär, påflugen, otacksam, sqvalleraktig samt

utaa heder och pålitlighet. Vid K,ri5t»ias första äu-.
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komst till Italien blef han upptagen ej blott i hennes

tjenst utan äfven snart i så stor ynnest, att han utnämn-
des till öfverstallmästare och ständigt sågs vid drottnin-

gens sida. Många bland allmänheten sade och trodde, Htt

han efter Pimenteliis afsked var hennes förklarade älskare.

Vid samma tid hade Kristina i sin tjenst upptagit

tvänne grefvar Sentinelli. De voro italienare och brö-

der; den ena, Ludvig, blef kapten för gardet, den an-

dra, Frans Maria, öfverkammarherre. Denne sednare

erhöll äfven af drottningen så stora ynnestbevis, att

inånga trodde honom vara den verkliga älskaren. ^ Det
rådde också mellan båda gunstlingarna, Monaldeschi och
Sentinelli, en bitter fiendskap, och den ene sökte med
allehanda stämplingar uttränga den andre.

Ingen har kunnat eller kan bestämdt uppgifva or-

sakerna till den bittra ovilja, som Kristina under ifrå-

gavarande resa fattade mot Monaldeschi, och man sade

redan då, att den hemlighetsfulle Clairet Poissonet vat

den ende, som derom ägde närmare kännedom. Na-

turligtvis gissade man för det mesta på förrådd kärlek.

En den tiden under falskt namn utkommen skrift ^),

hvilken dock är en bjert väfnad af dikt och sanning,

har upptagit och bearbetat denna gissning. Författaren

teskrifver nemligen, huru Monaldeschi förälskat sig i

ett annat fruntimmer, huru han i bref till denna sed-

nare klagat öfver sin tunga lott, öfver drottningens ef-

terhängsenhet, öfver sin egen vämjelse vid hennes per-

son, m. m. Vidare, att samma fruntimmer, uppbragt

öfver några Monaldeschis lögner och bedrägerier, låtit

genom Sentinelli tillställa drottningen de förtalande

brefven.

Den förklaring, som af mera trovärdiga författare ^)

blifvit framställd, är dock följande.

Monaldeschis medtäflare om Kristinas ynnest, Frans

Maria Sentinelli, hade vid ifrågavarande reja blifvit

') Memoires de la rie du Comte D***
') Också af Couttin iofvannäaindehans samtidiga misififef
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qvarlemnad i Italien. Monaldeschi uppfångade och un-
dangömde några hans skrifvelser. I deras ställe upp-
satte han i Seutinellis namn en hop andra bref af ett

för Kristina ofördelaktigt innehåll. Sedan renskref han

dem och härmade dervid ganska Ijckligt Sentinellis stil,

en konst, hvari han ägde temlig öfning. Allt var så

lillställdt, att brefven skulle komma i Kristinas hand
och således för alltid störta den hatade medtäflaren.

Dessa konstgrepp undei-stöddes af Passerini, en dålig

man, hvilken likväl Monaldeschi hjelpt till förtroendet

att vara drottningens hofpredikant. Samme Passerini

bar också enligt någras uppgifter varit den, som ren^

skrifvit de efter Sentinelli härmade brefven.

Att innehållet af dessa efterhärmade bref varit för

Kristina både ofördelaktigt och högst obehagligt, så

mycket känner man, men ej heller mer. Den trovär-

digaste, som derom samtidigt yttrade sig ^), hördes för-

säkra, att inga kärleksärender voro i fråga.

Det var under vistandet i Fontaiuebleau och fram

uti Oktober månad, som dessa stämplingar började ut-

veckla sig. Kristina misstänkte snart något bedrägeri

äf Monaldeschi, kanske derföre, att hon kände hans

fiendskap mot Sentinelli. Hon började derföre noga
bevaka alla hans företag samt uppfånga och bryta de
till honom kommande brefven; och blef derunder mer
och mer förvissad om öfverstallmästarens förräderi, så

väl mot Sentinelli, sin kamrat, hvilken han ville störta,

som mot drottningen, sin välgörarinna, om hvilken han
lättsinnigt utspridde nedriga beskyllningar. Sluteligen

vände hon sig till Passerini, hvarvid denne förrådde

hemligheten och framlemnade Monaldeschis utkast till

de ifrågavarande brefven. Under hela tiden dolde hon
likväl sina misstankar och visade Monaldeschi samma
förtroende och välvilja som förut ; detta allt för alt in-

Söfva honom i säkerhet, tills gilltiga bevis hunnit an-
skaffas. En dag började hon under låtsadt förtroende

') Courtin.
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tala med honom om de vrängda och ofördelaktiga ryk-

ten, som utspriddas angående hennes enskilda lefnad.

Monaldpschi, som trodde sig sjelf säker, yttrade: Dessa

vanställda uppgifter måste dock komma från någon,
som står i ganska nära förhållande till eders majestät.

J)ct kan till och med näppeligen komma från någon
annan än öfverkammarhcrren Scnlinelli eller från mig.

Eders majestäts skarpsinnighet skall snart upptäcka

bedragaren; och jag beder, att han sedan icke må sko-

nas. Drottningen inföll : hvad straff förtjenar då en

sådan förrädare? Markisen svarade: eders majestät

bör utan barmhertighct genast låta nedstöta honom.

J)et vore en handling af så mycken rättvisa, att jag
skulle sjelf erbjuda mig till dess verkställare, eller ock

till dess offer, om jag befunnes vara brottslingen. —
Godl, svarade Kristina, kom ihåg dessa edra ord och

var öfveriygad derom, att jag skall ingalunda skona

förrädaren

!

I slutet af Oktober tillkallade Kristina pater Le
Bel, prior i dervarande Malhurinerkloster. Hon öfver-

lemnade ett försegladt paket utan påskrift, srmtbefallte

honom noga förvara detsamma, tills det af henne sjelf

återfordrades. Detta paket innehöll bevisen om Monal-
deschis förräderi. Det tyddes, som dessa bestått icke

allenast i de efter Seutinelli härmade hrefven, utan ock

i några utkast dertdl, skrifna med Mpnaldeschis egen

och oförställda hand Hon befallte dessutom Ludvig

Sentinelli alt med namnens förtigande berätta alla om-
ständigheterna för en munk och fråga, om ej ett sådant

bedrägeri förtjente döden, hvartill munken jakade.

Emellertid började Monaldeschi undra öfver ute-

blifvandet af sina bref. Andra anledningar tillkommo

och ökade oron. Han ville söka en annan och pålit-

ligare brefvexlare. Han uppbrände en hop af sina pap-

per och började under kläderna bära en lätt pansar-

skjorta till skydd mot oväntade händelser. Han roäg-

tade slutligen icke dölja sin oro; ty hans blekhet och

aedslagujt lioaessVäoiDiög föUo geaast i ögoueu, Siut€«
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ligen trodde niau sig märka, ett han förberedde en

hemlig flykt.

Men Kristina ämnade icke låta honom undkomma.
Den första November kallades han alt infinna sig i hjort-

galleriet, det benämndes så efter uppsatta hufvud och
horn af hjortar, som de sista franska konungarna skjutit,

Monaldeschi kom och fann före sig Kristina sjelf, hvil-

ken började ett samtal om likgilltiga ämnen E^^ter nå-

gra ögonblick inträdde från ena sidan Ludvig Sentinelli

med tvänne af drottningens drabanter, och från andra

sidan pater Le Bel, efter hvilken sistnämnde döiren

slogs häftigt i läs. Nu höjde Kristina sin stämma, kal-

lade alla de inkomna närmare och begärde och mottog

af Le Bel det anförtrodda paketet. Hon öppnade det,

framdrog de härmade brefven, visade dem för Monal-
deschi och frågade med hög och häftig stämma : kän-

ner ni dessa? Monaldeschi började darra, men nekade

Jikväl och trodde det vara afskrifter, som drottningen

sjelf låtit taga. Kristina frågade om igen. alltså vet

ni ingenting om dessa skrifvclser? Hon teg och gaf

honom några ögonblick till besinning; men också han
leg. O hvilken bedragare! utbrast drottningen och

framtog nu och visade de af honom med oförställd

band uppsatta utka-^ten till samma bref. Monaldeschi

erkände sin stil, men sökte med förklaringar och ur-

säkter skjuta skulden pä audra. Men när detta ej kun-

de Ijckas, kastade han sig pä knä och bad om nåd.

Vid detta tecken drogo Sentinelli och båda soldaterna

ut sina värjor, färdiga att efterkomma Kristinas vink.

Monaldeschi bad henne höra ett försvar. På det

bifölls, reste han sig upp och förde henne avsides från

det ena hörnet till det andra under lifliga åtbörder och
ifrigt talande. Kristina följde och hörde honom utan

tecken till missnöje öfver hans euträgenhet, men också

utan tecken till medlidande med hans ångest. Detta

talande ocb fram- och återvandrande räckte en hel tim-

me. Un gång under delsamma vände sig Kristina till

l)« Bel och §ad«; min fa^crl ^ag öer eder vara viMm
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dertillf att jag icke gör mig skyldig till något förha^
stande, utan alt jag gifver denna förrädare till sitt

försvar all den tid, som kan fordras af en person,

hvilken blifvit så förolämpad, som jag. Mot slutet af

nämnde samtal tvang hon Monaldeschi alt framlemna

de papper, han h-^de på fickan. Då funnos ocksä

deribland några bref med härmad stil och Monaldeschis

egenhändiga utkast dertill, alla af samma innehåll och

syfte, som de förra. Förvirrad och helt och hållet

öfverbevist kunde Monaldeschi ej mer framföra ett en-

da ord. Kristina vände sig då ånyo till Le Bel och
yttrade högt och eftertryckhgt men lugnt och långsamt

följande ord. Min fader, jag lemnar denna menniska
i edra händer; bered honom till döden och haf vård
om hans själ! Priorn och Monaldeschi kastade sig

till hennes fötter, den förre i nästan lika stor ångest

som den sednare, båda bedjande om nåd och förskö-

ning. Monaldeschi erkände sitt brott och att han för
några dagar sedan hade öfver detsamma och, just på,

detta rum uttalat dödsdomen. Han bönföll dock nu
om den nåd, att straffet måtte förvandlas till ständig

förvisning från Europa. Men Kristina var obeveklig.

Hon yttrade till priorn, att mången blifvit rådbråkad

för mindre förbrytelse än den, Monaldeschi begått.

På denna sednares bön svarade hon; det är bättre att

dö, än att lefva som niding. Måtte Gud så visst mot
eder göra barmhertighet, som jag gjort rättvisa! Derpå
vände hon dem ryggen och gick ut.

Sentinelli och soldaterna satte nu. sina värjor mot
Monaldeschis bröst och befallte honom genast börja

bikten ; ty han hade ej många ögonblick qvar. Monal-
deschi kastade sig till priorns fötter och bad denne
anropa drottningen om nåd. Le Bel svarade under
tårar: anropa Oud om nåd, det är bättre ! Men Mo-
naldeschi ville ej börja sin bikt utan fortfor att i dess

ställe under ångest och ytterlig envishet bedja om Le
Béls bemedling. Denne gick slutligen och fann drott-

ningen ined aasigtet lugnt och utan spår af rörelse.
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Han föll till hennes fötter under tårar ,' snyftningar

och böner vid frälsarens lidande och död , alt

visa barmherlighet mot den olycklige. Han bad henne

äfven besinna, ad hon vore i en annan konungs pa-
lats och hörde derföre taga i betraktande, huruvida

denne skulle gilla så våldsamma åtgerdcr. Kristina

svarade. Jag hor här hvarken som flyktinge eller som

fånge, och har rättighet bestraffa mina tjenare alllid

och allestädes, och är derjemnte för mina gerningar

ingen utom Gud ansvarig. Priom vågade ej reta med
invändningar häremot^ utan åberopade i dess ställe hen-

nes mildhet och stora anseende. Dessa skulle lida ge-

nom en så blodig och brådslörtad bestraffning, hvil-

ken, om den ock i sig sjclf vore rällvis, likväl ofel-

bart skulle af många ladlas som våldsam och förha-

stad. Detta kunde undvikas och markisen ändå få
gälda sin förbrytelse, om han nemligen öfverlemnades

i lagens händer. Hvad, s .fårade Kristina, jag, som
har oinskränkt magt öfver mina undersålare , skall

jag nödgas börja rättegång för att få afstraffad en

bedräglig tjenare, om hvars trolöshet jQ,g har fulla

bevis, och det af hans egen hand? Men, sade Le Bel,

eders majestät är sjelf part i denna sak. — Nej min
fader, svarade drottningen, och milt samvete tillåler

mig icke bifalla eder begäran; återvänd derföre och

bered den olycklige till döden. Le Bel måste lyda.

Under tårar och tröstande ord omfamnade och bad han

Monaldeschi bereda sig till döden. Yid detta svar upp-
bäfde den olycklige flere ångestrop, men föll sluteligen

på knä och började sin syndabekännelse. Ett par gån-

ger afbröt han den och reste sig upp under förnyade

ångestrop, men föll åter ned och fortsatte bönen. Nu
öppnades en dörr och Passerini inträdde. Genast sprang

Monaldeschi upp och till den inkommande, fattade hans

händer och bad om hans bemedling. Hofpredikanten

och Sentinelli gingo båda in till drottningen. Vid un-
derrättelsen, att Monaldeschi ännu icke velat sluta sin

bikt, utropade Kriotina : den krukan, som är rädd för
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att dö! Såra honom och sök på sådant sätt tvinga

honom au bikten! Sentinelli kom ensam tillbaka och

sade: markis, har du ej biktat ännu, så bed Gud om
nåd, ty nu måste du dö! Härvid trängde han den

olycklige till muren och gaf honom en värjstöt mot ma-

gen. Pansarskjortan sliyddade kroppen 5 men Monal-
deschi omfattade värjan så hårdt, att hon kroknade

och skriflingrarne blefvo afskurna, när Sentinelh ryckte

henne tillbaka. Denne sednare hade märkt pansar-

skjortan och gaf derföre Monaldeschi andra hugget i

ansigtet. Den olyckhge ropade nu på priorn, vid hvil-

kens annalkande soldaterna drogo sig några ste<^ till-

baka och bikten fulländades. Derefter kastade sig Mo-
naldeschi stupad på golfvet och en af soldaterna gaf

honom ett svårt hugg i hufvudet. Monaldeschi teck-

nade, alt de skulle alhugga honom halsen för att för-

korta plågorna. Soldaten högg dit tre gånger, men
förgäfves; ty pansarskjortan var under kläderna upp-
dragen ända till hufvudet. Nu öppnades en dörr och

Passerini inträdde omigen. Monaldeschi hörde ljudet,

reste och släpade sig i blod, panelningen utefter, mot
den ankommande. Han hoppades nåd; men presten kom
blott för att mottaga hans sista bön, hans sista bekännelse,

och återvände sedan till drottningen. Som denne gick

ut, lyftade en af soldaterna sitt svärd och stötte det

framifrån genom Monaldeschis hals, så att strupen af-

skars, och den olycklige störtade sanslös till golfvet.

Det varade ännu en fjerdedels timme, innan blodet för-

runnit och allt var slut. Det ohyggliga uppträdet hade

räckt från klockan ett, när Monaldeschi kom, till kloc-

kan nära fyra, dä han drog sin sista suck.

Under hela tiden af Monaldeschis ångest och pin-

samma död salt drottningen blott ett eller par rum der-

ifrån, med ett icke blott lugnt, utan till och med gladt

ansigle, och såsom ingenting serdeles vigtigt varit å färde.

Då Sentinelli kom in och berättade, att allt var förbi,

yttrade hon : det är med ledsnad, jag sett mig tvun-

gen iili denna bcslraijning ; men rättvisan fordrade
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dmsamma ovillkorligL Hou lät Ull Mathurinerklostret

utbetala etthundra livrés och älade deremot priorn Le
Bel alt besörja jordfästniug och själamessor åt den o-

Ijckbge. Mördarena fingo tillåtelse att taga fljkten.

Ofver hela Europa yttrades icke blott ogillande

utan äfven afsky för Kristinas uppförande vid detta

tillfälle. Om ocksä den lagliga rättigheten ä hennes

sida kunde på sätt och vis försvaras genom den envälds-

magt öfver sina tjenare, hvilken hon vid afsägelsen sig

förbehållit; så återstod dock den omständigheten, alt

Moualdeschi, ehuru i hennes tjenst, likväl fortfor att

vara påfvens undersåte; samt att afrättningen skedde

i en främmande konungs rike, till och med i en dess

boning, hvilken med gästfrihet blifvit åt Kristina för

tillfället upplåten. Grannlagenheten, försigtigheten, bil-

ligheten, ja sjelfva rättvisan hade derföre bort förmå

henne rådföra sig me.d pufven och konungen i Frank-

rike, innan bestraffningen verkställdes. Och var dess

verkställande nödvändigt? Var förbrytelsen så him-
melsskriande, att den oundgängligen måste bestraflas

,

och det så blodigt, ja äfven med uppoffrande af Kri-

stinas eget anseende? Hvari bestod då detta förfärliga

brott? Hvarföre envisades Krislina att lemna hela verl-

den i okunnighet derom? Man frestades ju tro, att

alltsammans bestätt i sqvaller, måhända lögnaktigt, skym-
fande, nedrigt; men ändå blott sqvaller. Om också

qvinnlig fåfänga blifvit sårad, och djupt särad, så hade

dock qvinnlig barmherlighet bort, om ej förlåta , dock
åtnöjas med mildare straff. Så tänkte, talade och skref

man öfver hela Europa, och det dröjde ej länge, innau

Kristina fick erfara följderna af sitt uppförande.

Fransyska hofvet kom genom ofvannämnde hän-
delse uti en icke ringa förlägenhet. A ena sidan af-

skydde man Kristinas grymhet och härmades öfver hen-

nes tilltag att våga en dylik gerning uli den mägtige

konung Ludvigs rike och borg. A andra sidan visste

man ej, hvad straff kunde påläggas henne, såsom qvin-

na^ främlinj^ pch ingens undersåte. För att komma
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lättast från dessa svårigheter bad man Kristina gifva

saken en annan färg, dä regeringen ville ii sin sida

låtsa okunnighet om alltsammans. Men Kristina med
sin vanliga stolthet vägrade i början att nedlåta sig till

denna utväg; tjckes dock slutligen hafva gått in derpå.

Hofvet låtsade nu, som ingenting förefallit, och Ludvig

gjorde för sken skull Kristina ett besök, hvilket dock

aflopp både fort och kallt.

Afven med Mazarin hade hon en sammankomst.
Följden deraf blef, att Kristina måste lofva återvända

till Italien utan att besöka Paris. Tills vidare fick hon
qvarstanna i Fontainebleau; men blef der lemnad en-

sam med sitt eget i alla hänseenden obetydliga säll-

skap. Nästan ingen 'enda utmärktare person hedrade

henne med sitt besök.

Pet var under denna tiden, som Kristina föll på
tanken att besöka England. Hon hoppades der blifva

väl emottagen och på en ny skådeplats väcka ny hän-

ryckning i stället för den, som i Frankrike redan för-

kolnat. Under någon förevändning affärdades till Crom-
well ett sändebud, hvilket i London beständigt omrörde
Kristinas utomordentliga beundran för protektorn och

hans bragder; hennes lifliga åstundan alt se en så

ovanlig man, samt den stora lycJta, England under

hans styrelse åtnjöte o. s. v. Men Cromwell fruktade

stickorden från Kristinas tunga, obehaget af hennes

nycker samt kostnaderna för hennes mottagande; hvar-

förutan han, som gjort sin lycka just genom påfvelä-

rans förföljande, svårligen kunde visa någon utmärk-

tare hedersbetygelse för en öfverlöpare till samma be-

kännelse. Han afböjde besöket. Kristinas smicker be-

svarades med lika utsökta grannlåter; men deribland

förekom icke ett enda ord, hvilket kunde tydas som
inbjudning till London. Kristina måste qvarstanna i

Fontainebleau.

Lusten att komma till Paris vaknade emellertid

ånyo och med ökad styrka. Oaktadt Kristina lidit den

förödmjukelsen att under hela tre månader hafva vaiit
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qvarhållen i Fontainebleau; oaktadt hon lofvat Mazarin

återvända till Italien; allt delta oaktadt segrade dock
Pariserljstnaden och hon började återigen anhålla om
tillåtelse att besöka nämnde stad. Fransyska hofvet, som
uttömt alla möjliga undfljkter, måste slutligen gifva sitt

bifall. Knappt hade Kristina erhållit detsamma, förrän

hon, dels ridande, dels åkande, dels roende, hastade till

Paris, och det med så stor brådska, att endast två per-

soner af sällskapet mägtade följa med. De öfriga fram-

kommo först några timmar sednere. Till hennes mot-
tagande voro denna gången inga högtidligheter föran-

staltade ; dock anvisades till boning kardinal Mazarins

rum på slottet. Detta skulle vara en höflig vink att

så snart som möjligt afresa igen, för att ej vara den

gamle och mägtige mannen länge till besvär. Man
sökte äfven på andra vägar medverka till samma mål.

Fransyska enkedrottningen berättade öppet, att Kristina

I

skulle stanna blott en dag öfver i Paris. Hon till och

med ålade sina hofdamer att för svenska drottningen

omtala, huru ledsamt man för närvarande hade vid

franska hofvet; huru få nöjen der vankades o. s. v.

Då Kristina antingen icke förstod eller ville förstå des-

sa vinkar, gick man än längre. En afton hade den

främmande drottningen dansat vid en enskild tillställ-

ning. De närvarande funno hennes dans löjlig. Kan-

ske var den det genom den trettioettårige drottningens

mindre ungdomliga utseende och mindre vanliga drägt,

låter och steg; kanske var den det icke, och man följ-

de blott efterdömet af hofvets ovilja. Emellertid be-

rättades på slottet, huru man gjort sig lustig öfver Kri-

stinas dans. Enkedrottningen yttrade då sin åstundan

att se densamma, för hvilket ändamål Kristina inbjöds

till konungen. För att kunna drifva gäckeriet mera
obehindradt, blef endast den förtroligaste hofkretsen

tillkallad. Men Kristinas vän, markisinnan De Bregis,

underrättade henne om försåtet. Hon infann sig vis-

serligen på slottet; luea kunde ej förmås till någon
dans.
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Ottktadl alla dessa obehagliga förhållanden stadna-

tle dock Kristina qvar i Paris icke bloU en ulan flera

dagar, till och med veckor. Hon låtsade icko märka
eller icke akta hofvets särande uppförande. Med gladt

utseende och lätt sinne deltog hon i dess nöjen, afven

i alla andra under hela den muntra karnavalstiden.

lEfter att hafva sofvit större delen af dagen skyndade

hon nästan hvarenda afton ut, tog den första bästa hyr-

vagn och for dermed omkring till maskerader och sliå-

despel långt in på nätterna ; och allt detta beledsagad

af nästan blott männer. Hon likasom jagade alt upp-
fånga hvarje åtkomligt nöje och tycktes, hofvet till trots,

Irifvas förträffligt. Mot karnavalens slut omtalade hon
för konungen sin stora lust, alt under den instundande

fastan få höra och beundra de största predikanterna

i Paris, En annan gång yttrade hon, det var ej så

svårt alt öfvergifva milt fädernesland, som det denna
gången blifver alt öfvergifva FrankriJce. Det gick en

sägen, att hon ämnade fur alltid qvarstanna i sist-

nämnde land.

Man känner ej alla de medel, hofvet begagnade för

att påskynda hennes afresa. Man vet blott, att hon
utbekom 200,000 livrés af de innestående underhålls-

penningar, som hon vid tronafsägelsen förbehållit sig;

likaså, alt Mazarin lofvade henne begagna sitt i Rom
varande palats. Det är afven ett ryide, att enkedrott-

ningen förklarat, det hon sjclf skulle fylla från Lou-
vren, om ej Kristina gjorde det. Kristina tog ett stolt

afsked och flyttade just, när karnavalen tagit slut. Hon
reste öfver Fontainebleau och Avignon till Toulon, der-

ifrån sjövägen till Livorno, slutligen till Rom, hvarest

hon uppslog sin boning i Mazarins palats. Hennes mot-
tagning blef mindre högtidlig än någon af förra gån-

gerna ; deremot ville man i hennes uppförande finna

vida mindre stolthet, än hon förut låtit påskina.

Denna Kristinas andra resa till Frankrike blef i

många fall en vändningspunkt. Den blef för henne i

anseende lill Europa detsamma, som året 1651 varit i
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anseende till Sverge; nsmligen de bloUade 6vagheler«

nes , den försvunna Hrans och tillgifvenhetena iide»

punkt. Kär Kristina Icranade Sverge, var Europa än-

nu uppfylldl af de lärdas lofbanger öfver hennes per-

Boo. Hon blef nästan öfveralll inoltagen med nyfi-

kenhet, vördnad, beundran och lysande högtidligheter.

De, som ej frivilligt instämde deri, gjorde det likväl

af fruktan för ett speord, hvilket, ultaladt af drottningen

bland Europas snillen, skulle genast återljuda vid alla Eu»-

ropas hof. Konungar och furstar täflade om att fira det

verldssnille, hvilket likasom de burit kronan, och, så-

som skalderna söngo, mer hedrat densamma, än af den-

samma blifvit hedrad. Mest utbasunades dock hennes
»ra af katolikerna, hvilka dymedelst ville upphöja vär-

det och äran af denna sin eröfriug. Föregången af

sådana rykten, reste Kristina under åren 1654 till 1657
omkring i Europa och upphämtade en rik skörd af be-

undran och ärebetygelser. Men dervid såddes inga

frön till en blifvande dylik ärit.ig. Hvarhäldst . hon vi-

sade sig, försvann glansen och förtrollningen kring hen-
nes namn. Före ankomsten talade man om hennes

snille och stora egenskaper; efter afresan om hennes

besynnerligheter, nycker och fel. Dessa nya, men från

de flesta håll öfverensstämmande underrättelser ändra-

de helt och hållet allmänna tänkesättet. Man började

anse Kristina mera besynnerlig än stor. Det sätt, hvar-

på hon reste kring Europa, de mänga derunder före-

fallna sjelfsvåldiga uppträdena , det sätt, hvarpå hon
trugade sig till franska hofvet 1657; detta och i syn-

nerhet och framför allt det ohyggliga mordet på Mo-
naldeschi bragtc oviljan och föraktet till den högsta

grad. Furstarna sköto henne från sig, och det en gång
för alla. Med undanlag af en högtidlighet i Köpen-
hamn år 1660 blef hon under de återstående trettio

åren af sin lefnad och oaktadt de många resorna ge-

nom Europa ingen enda gång kallad till något hof.

Snillena och de lärda, med förhoppningar, i så många
hänseenden I>edragna, bytte sitt fordna berönj i ett ta-
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del, som uttalades högljudt och utau fruktan. Ty Kristina

var nu mera icive snillenas drottning, hvars ogillande

infall fruktades som en dödsdom j hon var en nyckfull

qvinna, hvars ord och omdöme man visste vanligtvis

vara bestämda af hugskott eller lynnen för dagen, och
vid hvilkas upprepande man derföre mindre skrattade

åt den angripne än åt Kristina sjelf och åt det nya
exemplet på hennes djerfva och förflugna omdömen.
Man fastade för öfrigt vid dem liten eller ingen vigt

och började mer och mer anse henne sjelf såsom en
slags oefterrättlig person, åt hvars besynnerligheter man
gjorde sig lustig, men om hvilken man i öfrigt föga

bekymrade sig. Detta tycks äfven vara orsaken, hvar-

före med undantag af resorna till Sverge så föga finnes

antecknadt om hennes öden efter 1658. Europa hade
en gång för alla fällt hennes dom, och man ansåg öf-

verflödigt samla ytterligare bilagor till bestyrkandet af

dess rättvisa.

TRETTIONDEFÖRSTA KAPITLET.

KRISTINAS VISTANDE I ROM AREN 1658—1660.

I Rom började Kristina återigen föra ett ganska
lysande hof och derjemnte att serdeles ifrigt sysselsätta

sig med vettenskaper och vitterhet. Den af henne
stiftade akademien begynte ånyo sina sammanträden, i

hvilka Krislina lifligt deltog. Dessemellan arbetade hon
sjelf i åtskilliga vettenskapsgrenar, serdeles i kemien,
och hon uppoffrade på densamma så mycket både tid

och tillgångar, att man redan då började skämtande
omtala, huru en stor del af Kmlinas förmögenhet
uppgick i röJi^
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Snart yppades mellan henne och pifven flera gan-

ska ohehagliga tvister. Yttre anledningarna voro en

hop lappri; de inre deremot och de egentliga lågo i

båda personernas lynnen. Kristinas känna vi; påfvens

var ej fritt från småaktighet och fåfänga. — Sentinelli,

icke mördaren, utan gunstlingen och öfverkamraarherren,

gaf anledning till en bland tvisterna. Kristina ville

nemligen mäkla giftermål mellan honom och hertiginnan

Ceri, en bland de rikaste arftagerskor i Rom. Påfven

sökte hindra förslaget och lät för sådant ändamål samt

till yttermera säkerhet insätta hertiginnan i kloster och

landsförvisa båda bröderna Sentinelli, hvarvid äfven de-

ras deltagande i Monaldeschis olycka lärer hafva kom-
mit i betraktande. Kristina värfvade då på egen be-

kostnad ett regemente, hvilket hon skänkte åt gunst-

lingen Sentinelli, och i spetsen för hvilket denne som
öfverste ingick i Venedigs tjenst. — Vigtigare blef tvi-

sten om qvartersfriheten. Sä kallade man i Rom en

rättighet, som alla främmande magters sändebud inne-

hade ; den nemligen, att^ kunna mot de lagliga myn-
digheterna på stället beskydda sådana missdådare, hvil-

ka tagit siii tillflykt till de främmande sändebudens

hus eller qvarter. Denna i sig sjelf skadliga inrättning

blef än mera förderflig genom de grofva och tallösa

missbruken; och så länge den fortfor, var det för påf-

varna en omöjlighet att trygga ordning och säkerhet

inom Rom. De hade derföre länge, ehuru fåfängt,

sökt afskafla densamma. Afven Kristina tillvällade sig

en dylik frihet, oaktadt påfvens missnöje och motsä-

gelser. Genom dessa och andra tvister förbittrades

sinnena å ömse sidor. För att undvika grannskapet

med påfven, kanske ock i följe af en snart återinträf-

fande penningenöd, afskedade Kristina större delen af

sitt hof och flyttade sjelf till ett kloster. Hennes van-

liga och retande stickord kommo under denna miss-

hällighet åter fram. Påfvens ättvapen visade sex berg.

En dag skref Kristina derunder Horatii bekanta vers;

Fryxells iSer. X. 12
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parturiunt montes, nascetur ridiculus mus *), och det

qvicka men bitande infallet flög genast irån muu till

mun. Påfven å sin sida visade misstroende mot Kri-

stina, underhöll spejare , sora utforskade alla hennes

företag, och satte siuteligen vakt för hennes boning;

dock under sken af hedersbetygelse. Han uppretades

än mer af spaniorerna, hvilka trodde sig hos Kristina

fmna fransyska tänkesätt och derföre om henne ut-

spridde allehanda ofördelaktiga rykten, till och med
tryckta smädeskrifter.

Den svåraste olägenheten var dock en beständigt

tilltagande penningebrist; förorsakad dels af hennes e-

gen misshushållning, dels af omständigheterna i Sverge.

Karl Gustafj invecklad i krig med alla sina grannar,

var sjelf uti yttersta behof; och oaktadt hans verkligt

nitiska bemödanden kommo svenska penningesändnin-

garna ganska ojemnt. Pommern, från hvars taffelgods

Kristina hade en betydlig del af sitt underhåll, var öf-

versvämmadt af fiender, så att denna inkomstkälla helt

och hållet förtorkades. Kristinas nöd blef alltså gan-

ska stor och öfver allt hade hon skulder; till en enda

handlande i Paris ej mindre än 700,000 livrés. Ingen

ville mer lemna några lån, om icke mot pant; men alla

umbärliga juveler och dyrbarheter voro redan af sådan

orsak ute på språng. Hon klagade högljudt och bit-

tert, än på Seved Jiäåt, den då varande förvaltaren af

hennes underhållsländer; än och aldramest på Karl Gu-
staf, nemlis^en att denne genom sina obelänksamma
lerig störtat Sverge och dermed äfvcn henne sjelf i

olycka. Hon stannade ej vid klagomål utan skickade

Sentinelli till Wien med följande uppdrag. Emedan
Karl Gustaf icke uppfyllde sill löfte om Kristinas un-

derhåll, begärde hon alt af kejsaren få låna 20,000
man, under Montecuculis befäl, för att dermed från

Sverge återtaga Pommern. Inkomsterna deraf skulle

sedermera tillfalla Kristina intill hennes död. Efter

*) Berget fick barn; afkomlingfn blcf en ICjelig rStta.
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densamma boråe landet förenas meå kejsardömet, så-

som det förut varit. Hon ville till och med sjelf

anföra tropparna vid detta låg. I Sverge fick man snart

underrättelse om planen och började vidtaga allehanda

försigtighetsmått i afseende på fästningarna i hennes un-

derhållsländer *). Det blef öfverflödigt, ty kejsaren lyss-

nade ej till förslaget, och hon sjelf återkallade snart

sin beskickning och försökte en annan utväg. Hon af-

färdade nemligen till Sverge ett sändebud fur att skaffa

bot på de öfverklagade oordningarna. Mannen hette

Davidsson, var född svensk och lutheran; men hade

liksom Kiistina öfvergätt till katolska läran. Karl Gu-
staf iakttog alla tillfällen att visa sin lutherska rättro-

genhet. Han ville af denna orsak icke lemna företräde

åt bemälte Davidsson, om ej denne förut med ed be-

kräftade, det han ej öfvergått till katolska läran. Kristina

tog saken som en förolämpning mot sig, och måhända
tviflande om Davidssons ståndaktighet, skref hon till

honom följande bref. Hedern och lifvet äro två ting,

som väl höra vårdas. Men om ni förnekar eder tro

för att rädda edert lif, så visa eder aldrig för mina
ögon; ty då skall ni icke kunna rädda det sednare.

Ni måste Icfva och dö som katolik^ om ni vill vara
mig värdig. Låt ej svenska honungens hot skrämma
eder och bry er icke om något företräde. Ju mer han
vredgas och hotar, desto högre stiger eder förtjenst i

mina ögon. Så framt ni återkommer med pålitliga

betyg alt hafva lefvat som en sann kalolik, så skall

jag emoltaga eder med glädje oeh med godhet, och
om jag icke har mer än en enda bit bröd, så skall

jag dock dela den med eder ; ja jag skall häldre dö än
undandraga eder min hjelp. Men, i händelse hopp
eller fruktan locka eder från denna dyrbara pligt, så
var viss derom, att jag skall straffa en sådan låghet

och, alt all den svenska konungens magt icke skall

hindra mig från att gifva eder döden, om det också

') Bådsprot. d. 15 Juli l65y.
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vore midt emellan hans egna armar. Var tiss att jag

håller ord. Davidsson lärer bafva svarat Karl Gustaf

att, som han af öfvertygelse antagit katolska läran,

så ville han deri både lefva och dö; men hoppades

åtnjuta samma rättigheter, som andra främmande sän-

debud, o. s. v. Han återvände till Kristina och blef

nådigt mottagen. Man vet dock ej, om resan med-
förde några lyckliga följder för hennes penningeangelä-

genheter.

Verksammare i detta hänseende blef en annan åt-

gerd, som påfven vidtog, innan den nyss omtalda fi-

endskapen mellan honom och drottningen hunnit ut-

bryta. Enhvar insåg lätt, att Kristinas egen misshus-

hållning och hennes omgifnings bedrägerier skulle göra

afven de största inkomster otillräckliga. Påfven öfver-

talade henne derföre att till förvaltare af sina pennin-

geärender taga kardinal Azolini, en man, till sådant

ganska skicklig, och dessutom redan förut i åtnjutande

•f drottningens utmärkta ynnest. För att ytterligare

bekräfta sina välvilliga tänkesätt anslog påfven åt Kri-

stina ett årsunderhåll af 12,000 scudi. De fördelak-

tiga följderna af detta tillskott och i synnerhet af Azo-

linis förvaltning visade sig snart nog.

TRETTIONDEANORA KAPITLET.

KRISTINAS FÖRSTA RESA TILL SVERGE.

I Februari 1660 dog helt hastigt och oförmodade

konung Karl den tionde Gustaf. Genast vid första un-
derrättelsen härom beslöt Kristina resa till Sverge. A(-i

sigtta Tar tvåfaldig; den ena och ofientliga, att bos
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nya regeringen vinna bekräftelse pä underhållet och dess

ordentliga utbetalande; den andra och hemliga, att för

framtiden bevaka någon sin påstådda rättighet till sven-

ska tronen. Det tyckes nemligen, som Kristina ångrat

afsägelsen; antingen nu denna känsla var en följd af

vanlig ombytlighet, eller af de sista obehagliga uppträ-

dena i Rom; allt nog, hon började kasta begärliga

blickar på den fordom försmådda svenska kronan. Ka-
tolikerna understödde dessa tänkesätt i hopp att genom
en sådan förändring möjligtvis kunna till sin bekännel-

se återföra det förlorade Sverge. Kristinas förhopp-

ningar om kronan tycktes ej heller så serdeles orimli-

ga, emedan enda tronarfvingen, ett fem års barn med
svag helsa, lätt kunde falla undan. Det finnes äfven

spär, att hon sökt genom smicker och inställsamhet

vinna anhängare inom Sverge^ och att Mazarin gifvit

styrelsen i Stockholm några vinkar om dylika hennes

planer *).

I Juli månad afreste Kristina från Röra och tog

vägen öfver Niirnberg till Hamburg likasom förut. Här
mötte henne bref från Seved Bååt med den underrät-

telsen, alt Svenska regeringen ogerna såge hennes an-

komst. Afven genom Lejoncrona, Schlippenbach m. fl.

lät rådet för henne framställa samma sina tänkesätt.

Kristina svarade höfligt, men med tillkännagifvande, att

som afsiglerna vore rena, men resan nödvändig, må-
ste densamma forlsällas. Tillika skref hon till Per

Brahe ett smickrande bref, talte om den beständiga och

höga aktning, hon för honom hyst; sade, att han vid

honungens död varit Sverges räddare; bad om hans
understöd för sina rättmätiga anspråk o. s. v. Der-

på reste hon frän Hamburg öfver Holstein och Fyen
till Köpenhamn och blef derstädes af hofvet inbjuden

samt med stora högtidligheter mottagen.

') Engest: Acfa om drottning Kristina. 4:o Tom. III

ett utdrag ur rådsprotokoiieu.
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Regeringen i Stockholm rakade genom denna Kri-

stinas envishet i stort bekymmer. Ställningen var nä-

stan densamma, som| efter Gustaf Adolfs död; utom
landet och på alla sidor svåra och hotande krig; inom
detsamma nöd och fattigdom; på tronen ett fem års

barn, och vid dess sida en moder utan förmåga att

leda ett så stort verk; och derjemnte den obändiga

och besynnerliga hertig Adolf Johan, nyss på samma
sätt som fadren Johan Kasimir från förmyndarestyrel-

sen utträngd; derföre sjelf missnöjd och kring sin per-

son samlande alla andra missnöjda. Om nu härtill

lomme drottning Kristina med sina djerfva förslager,

liggande utom all mensklig beräkning, men understödda

af en tilltagsenhet och en talande tunga nästan utan

like; så kunde snart nog en förderllig oro blifva inom

riket uppväckt. I synnerhet fruktade man, att bonde-

ståndet uti sin okunnighet skulle vid riksdagen lätt af

ena eller andra partiet förledas. •) Dessa allmänna

farhågor ökades ännu mera genom varningen från Ma-
zarin, genom Kristinas bref till Per Brahe, hvilket den-

ne i rådet uppvisade, samt genom hennes envishet alt

oaktadt alla afstyrkanden fortsätta sin onödiga resa; ty

frågan om underhållet hade lätt kunnat skriftligen af-

göras.

Det är sagdt, och äfven sannolikt, att deu af Kri-

stina djupt förolämpade, men nu i Sverge ganska mäg-
sige gref Magnus iakttog tillfället att, med stöd af of-

vannämnda skäl, lägga hinder i vägen för inresan, och
således hämnas ferr lidna oförrätter.

Efter flera öfverläggningar och i samrad med stän-

dernas ombud -) fattade rådet ändtligen följande beslut.

Man skulle nemligen till Kristinas möte afiärda en af

sina medlemmar med uppdrag att söka förmå henne

dröja på Oland, så länge riksdagen varade och först

efter dess slut komma till Stockholm. Om hon ej

') Rådsprot. d. 3 Sepl. 1660.

'; Rådsprot. d. 5 och 27 Sept. 1660.
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kunde med godo öfvertalas, borde ombudet med våld

hålla henne qvar under tillkännagifvande, att sådant

allt skedde på konungens befallning. Till delta upp-
drag valdes Lorentz von der Linde, densamme som
fordom var henne på utresaa följaktig ända till Halm-
stad. ^)

Kristinas omgifning bestod af åtta herrar, deribland

en munk och en läkare; dessutom tio betjenter och tre

pigor, alla utlänningar, för det mesta Italienare och

dertill katoliker; ett sällskap, ingalunda tjenligt att vin-

na förtroende och välvilja bland svenskarna. Den 17
September anlände hon till Skåne och blef med hög-

tidlighet mottagen, men erhöll på samma gång ett bref

ifrån Per Brahe, hvari denne, oaktadt hennes artigheter,

likväl helt och hållet afstyrkte resan till Stockholm.

Sådant var ganska obehagligt, men Kristina höll den-

na gången god min. Allt, som kommer ifrån eder,

min kusin! svarade hon, är mig så angenämt, all jag
omöjligen kan illa upptaga, om äfven edra tankar skil-

ja sig från mina. Jag beklagar, att omständigheterna

icke tillåta mig efterkomma edra råd; men jag hoppas
snart sjelf rättvisa mitt uppförande och ådagalägga,

huru gerna jag i allmänhet vill följa eder ledning.

Mottag mellertid försäkringarna om den utmärkta hög-
aktning, som jag hyser för fäderneslandets ärorika

befriare o. s. v. Man tror, att Kristina gaf Per Brahe

denna högtrafvande benämning, antingen derföre, att

han vid Genevad slagit ett parti danskar ; eller derfö-

re, att han deltagit i Adolf Johans utestängande fråa

förmyndareregeringen.

Kristina fortsatte sålunda resan uppåt Sverge. I

Halmstad mötte Lorentz von der Linde. Han tyckes

ej hafva varit rätta mannen för sitt kraftfordrandCjUpp-

drag. Icke eas sjelf utan genom en annan, sökte haa
i godo förmå drottningen återvända. När hon deröf-

ver visade missnöje, tordes han ej fullgöra andra delea

•) S. st.
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af nämnde sitt uppdrag, utan tillät henne fortsätta re-

san. Jag vet, skref han, Imrii illa en våldsam åtgerå

skulle uttydas, samt huvM mycket regeringen undviker

allt, som kan stöta drottningen. Om man fortfarande

vill visa henne tillbaka, så kan det ske genom förnyad
tefallning, som möter oss i Nyköping eller annorstä-

des. Åtföljd af honom, skyndade emellertid Kristina sin

färd så mycket som möjligt och likasom regeringen till

trots. Linde iakttog härunder åtskiUiga tillfällen att

framställa regeringens önskan och sitt eget vänskapliga

råd att vända om; men förgäfves. Kristina blef upp-
bragt och brådskade färden än mera. Linde ställde så

till, att de uppbådade kungshästarne gång efter annan

kommo för sent; afsigten var att fördröja resan och
gifva regeringen tid att fatta och tillkännagifva ett nytt

beslut. Krislina märkte konstgreppet och hotade att

med gästgifvareskjuts hasta före till Stockholm, och 'nu

gick det^ så fort, att Linde knappt kunde följa med.

På en enda Septemberdag for hon från Råby till Lin-

köping, d. v. 3. tretton mil, hvilket med den tidens

dåliga vägar ansågs vara en ovanligt skyndsam färd. *)

Det var en egen anblick att se Kristina i Lindes

sällskap med sådan brådska och ifver truga sig till-

baka in i Sverige. Man erinrar sig dervid ovillkorhgen,

huru hon sex år förut i samma sällskap och med sam-

ma brådskande otålighet trugade sig derifrän.

Regeringen blef emellertid af Kristinas djerfbet

bragt ur fattningen och hade ej beslutsamhet nog att

verkställa sin föresats. Under svepskälet att det numera
vore för sent att visa henne tillbaka, beslöt man göra

med god min, hvad man ej hade mod att vägra. Bo-
ningsrum ordnades både i Torstensonska huset (nume-

ra prins Karls palats) och på slottet, der man valde

') Angående von der Lindes beskickning, se hans href den
15, 23, 25 och 28 t'ept. 1660 i Riksarkivets oordnade
papper.
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konungens egna gemak. För att sätta allt i ordning

behöfdes tid. Kristina, som fått sin vilja fram, gaf nu
mera gerna anstånd och uttänjde resan mellan Pilkrog

och Stockholm till tre hela dagar. Den andra Okto-
ber i skymningen höll hon sitt intåg, mottagen med
konungsliga hedersbetygelser, och ett skjutande så häf-

tigt, alt jorden darrade och fönsterna sprungo. Hon
valde till boning slottsrummen och visade sig mot alla

serdeles nådig och nedlåtande.

Kristinas syften voro, som sagdt är, två: det ena bekräf-

telsen på sitt årsunderhall; det andra bevakandet af sin för-

menta rätt till kronan. Denna sednare punkt vågade hon lik-

väl icke vidröra, innan den förra blifvit beviljad. Angående
denna inlade hon redan dagen efter sin ankomst en skrif-

velse, hvari begärdes, alt ständerna måtte bekräfta det

åt henne i Uppsala anslagna årsunderhdllet, oaktadt

hon sedan den tiden öfvergått till JcatolsJca läran.

Efteråt lästes följande tillägg. Jag anhåller om snart

svar för att sedan kunna få underhandla om mina
enskilda angelägenheter. Detta skulle vara likasom ett

förbehåll att sedermera få framkomma med den andra

punkten.

Men genast efter sin ankomst hade Kristina med
m&riabilder och brinnande vaxljus låtit pryda och till

katolskt kapell inreda ett af de till hennes begagnande
upplåtna kungliga rummen, i hvilket hon äfven lät hvar-

je dag hålla mässa för öppna dörrar och under stort

tillopp af nyfikna personer; alltsammans till ej ringa

harm för de församlade riksdagspresterna och för sven-
skarne i allmänhet.

När Kristinas ofvannämnde skrifvelse blef för stän-

derna uppläst, ville adel och borgare densamma ^genast

bifalla ; bönderna sköto målet från sig, såsom öfversti-

gande kretsen lÖr deras omdöme, men presterna be-
gärde och fiiigo betänketid. Andra, tredje och fjerde

dagen fordrade drottningen allt ifrigare och ifrigare de-
ras utlåtan(|e. Slutligen svarades: att, när drottningen

haft fyra Ull fem år att sammansätta skriften, kunde
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hon vät unna presterna fyra till fem dagar att deri'

samma öfverväga. Allmänhetens ovilja ökades emel-
lertid sa väl af Kristinas fortfarande katolska gudstjeust,

. som af svenska presterna, hvilka i sina piedikningar of-

ta och med bitterhet vidrörde denna punkt. Så t. ex.

hände en gång, att presten, förmodeligen var det i

Uppsala, efter predikans slut började utfara mot
drottning Kristina, hennes omvändelse, inresa till Sver-

ge och katolska gudstjenst. Jag har, sade han, sökt

varna henne både mundleligen och skrifleligen; dock

fåfängt och vill nu ej längre kasta perlor för svin.

Domprosten Stigzelius, som var i kyrkan, skickade upp
och tillrättavisade predikanten; men denne svarade hög-

Ijudt: jag talar efter andans ingifvelse; och man
måste mer lyda Gud än menniskory hvarpå han fort-

satte i samma anda. Då framträdde den andra presten

för altaret och började niessa, hvarvid församlingen upp-
stod och ifraren på prediksstolen blef tvungen att tystna.

Den åttonde Oktober aflemnades ändtligen preste-

ståndets betänkande. Det innehöll, att man visserligen

borde bekräfta anslaget; dock med flere villkor till in-

skränkandet af drottning Kristinas magt och med det

tillägg, att beviljandet skedde denna gången af stän-

dernas godhet och för Kristinas förfäders skull; men
icke i kraft af öfverenskommelsen i Uppsala 1654,

hvilken hon genom sitt allall tillintetgjort. Det var bi-

skopen i Abo, Johannes Terserus, mannen från 1650
års riksdag, som också denna gången ledde ståndet, och

som mot Kristina visade serdeles stränghet. Presternas

betänkande blef gilladt af de öfriga stånden och i syn-

nerhet af rådet och regeringen, hvilka mer än de an-

dra; voro mot Kristina uppbragta. I synnerhet och

framför alla andra utmärkte sig Per Brahe såsom Kri-

slinas allvarsammaste motståndare och vid sistnämnde

tillfälle lackade han preslerskapet ollentligen för dess

just under striden mot drottningen visade nitälskan om
renlärigheten i landet.') Samma dag gingo åtskilliga af

') RådsproU d. 4 och 26jSept. 1660 m. fl.
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biskoparne och de äldre bland prästerna upp till Kri-

stina i afsigt att föreställa henne vådan och olagligheten

af den ofienlliga katolska gudstjensten, samt i godo

förmå henne till dess inställande. Den åltiosjuåriga er-

kebiskop Lenasus förde ordet och det med så mycken
skärpa, att tårarna brusto drottningen ur ögonen, vare

sig af rörelse eller hann. Ordvexlingen blef ganska

liflig. En gång sade Lenseus: vi känna nogsamt fåf-
vens knep; han går med all flit efler våra själar.

Kristina svarade: j gode herrar! Jag känner påfvcn

bättre än ni. Han skulle ej gifva fyra daler för alla

cdra själar tillhopa. Samtalet aflopp fruktlöst.

Det var också förmodligen under detta samtal, som
Kristinas fordna hofpredikant, Eraporagrius, frågade om
orsaken till hennes affall från lutherska läran? Kri-

stina svarade: del var cdra långa och tråkiga prC'

dikningar som gjorde mig ledsen dervid.

Efter några dagar skedde ett njtt möte mellan

samma personer och om samma ämnen. Drottningen

sökte härvid med allehanda skäl försvara sina påståen-

den ; men mötte så allvarsamt motstånd, att hon

slutligen gaf vika, lofvande afskafla sin offentliga Guds-
tjenst oclx lemna all möjlig säkerhet. Hon bad tillika

med bevekelig röst och åtbörd, att ständerna måtte

meddela den begärda bekräftelsen på underliållet. Tre

dagar derefter och i följe af presternas ytterligare på-

minnelse blef icke blott den offentliga katolska guds-

ijensten inställd, utan äfven dess kyrkoprjdnader ned-

tagna och jemnte presten och flera bland främlingarna

utskickade ur riket. Saken tycktes vara helt och hål-

let afslutad och det återstod blott att uppsätta och un-

derteckna den öfverenskomna skriften om ärsunderhållet.

Oaktadt denna afskräckande motgång hade emel-

lertid Kristina beslutat vidröra äfven det andra föremå-

let för resan; nemligen bevakandet af sina anspråk på
Sverges krona. Hon lät i tysthet uppsätta en skrifvel-

se derom i fem serskilda exemplar, för att till rådet

och till de fyra stånden öfverlcmnas; men som niaa
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troligen skulle vägra mottaga en handling af dylikt in-

nehåll, beslöt hon gå till vaga på följande sätt.

Den sextonde November eller några dagar efter

de egentliga riksdagsärendernas slut, var den nya be-

iräftelsen på årsunderhållet färdig och skulle af stän-

derna till Kristina öfverlemnas. När dessas ombud an-

mälde sig till företräde, tog Kristina de fyra ofvannämn-
de afskrifterna i sin muff, för att begagna tillfället. Eu
iBanér förde ordet och framlemnade bekräftelsen, tilläg-

gande, att om, drottningen hade dervid något alt an-

märka, skulle hon låta genom medföljande skrifvare

det uppteckna och sedan skaffa svar. Kristina lät icke

ett så lyckligt tillfälle gå sig ur händerna. Hon antog

tillbudet och bad sekreteraren anteckna följande hennes

ord. Jag vet, sade hon, huru man oförskyldt beljugit

och förtalat mig, såsom hade jag ondt i sinnet mot
mitt fädernesland, hvilket jag likväl städse älskat och

ärat hafver. För att nu visa grundlösheten af dessa

beskyllningar och tillika än fastare tillknyta förbin-

delsen mellan mig och fäderneslandet, har jag låtit

uppsätta en skrifvelse, som jag härhos eder öfverlem-

nar, med begäran att hvarje stånd måtte den bevara

och i sina protokoller införa till eder efterrättelse bå-
de för närvarande och kommande tider. Härvid fram-

drog hon utur muffen de renskrifna exemplaren och
lemnade ett åt hvar och en af ståndens talemän. Des-

sa mottogo dem, okunnige om innehållet. Till bönder-
na, som sist utgingo, sade hon: j gode danemän! om
j behöfven penningar, så vänden eder till mig!

Vid återkomsten på sina rum skyndade hvarje

stånd med ytterlig nyfikenhet alt genomläsa den pä så

hemlighetsfullt sätt framlemnade skriften. Innehållet

var följande: vid afsägelsen 16S4 hade Kristina ej

kunnat föreställa sig, att Karl Gustaf skulle så snart

falla ifrån, hade derföre endast på honom och hans

äkta afkomlingar öfverflyttat arfsrältcyi till kronan

utan någon närmare bestämning eller större utsträck-

ning. För att ntt, i händelse af konungahusets ut-
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slocknande, skydda riket för oroligheter och bevaka sin

egen rätt derCill, ville hon vid delta tillfälle inför

Sverges regering, råd och ständer, ja inför Qud och

hela verlden afgifva följande förklaring öfver sin e-

genteliga mening med nämnde tronafsägelse. Denna
hade nemligcn varit, alt icke göra några anspråk på
kronans återfående, så länge Karl Ouslafs ält forlfo-

re och villkoren om årsunderhållet fullgjordes ; men
att hon, om något af dessa två villkor ulehlcfve, hade
förbehållit sig all den rällighH Ull kronan, som hon

af Gud, arfsrält och rikels lagar innehaft före sin

tronafsägelse. Delta ville hon härmcdelsl hafva hög-

tidligen tillkännagifvet till ständernas framlida efter-

rättelse. Om något deremot föreloges, förklarade hon
det helt och hållet ogiltigt. Skriften framlemnades den
16 November, men var daterad den 1 i samma må-
nad, d. v. s. två dagar före riksdagsbeslutets aflattan-

de. Sannolika afsigten var, att, ehuru Kristina icke

vågat till sjelfva riksdagen inlemna ofvanstående skrif-

velse, skulle denna dock, genom den orätta dateringen,

erhålla skenet af en sådan åtgerd.

Detta Kristinas försök väckte åtlöje, medömkan
och harm, samt derjemnte mångfaldiga och grundade
anmärkningar. Hon, som 1654 trugade sig fiån tro-

nen, ville nu 1660 truga sig ditupp igen. Sättet hvar-

på hon smög sin förklaring i ständernas hand, försöket

att muta bönderna samt konstgreppet med antidaterin-

gen, allt vittnade om en list, lika föraktlig som löjlig

och vanmägtig. — Slutligen befanns hennes uppgift

rakt stridande mot verkliga förhållandet; ty år 1654
begagnades vid afsägelsen följande ordalag : vi afstå från
Sverges krona och regering och från all den rättig-

het derldl, som vi i kraft af födsel, arfföreningar och

hyllningseder haft hafva, så att vi från denna dag
hvarken för oss eller andra skola under någon slags

förevändning göra anspråk på detta rike.

Hvarje exemplar af Kristinas förklaring lemnades

emellertid genast till rådet. En hvar härmades. Klas Tott
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ville utan vidare krus sJcicJca skrifterna tillhaka till

drottningen. Per Brahe ansåg, alt denna sednare för-
verkat sitt underhåll ^). Efter öfverläggning med stån-

den beslöt inan att redan samma dag återlemna förkla-

ringen. Först klockan nio om aftonen voro förbere-

delserna dertill i ordning. Hela rädet, mangrant för-

samladt, och derjemnte ett utskott frän hvardera af de
fyra stånden, inträdde till drottningen. Ordet fördes af

nuvarande rikskansleren, förre gunstlingen Magnus Ga-
briel De la Gardie, och två sekreterare medföljde för att

anteckna det som sades. De la Gardie yttrade i kort-

het, att, som drottningens skrifvelse vore stridande

mot Sverges lag, kunde ständerna densamma icke emot-

taga. Härpå öfverlemnade han rådets exemplar åt

drottningen, hvilken detsamma i hastigheten mottog,

men genast ville truga tillbaka på De la Gardie. Denne
drog sig likväl undan och vägrade. Välan, sade Kri-

stina, ständerna skola åtminstone behålla skrifvelscn;

men i detsamma framträdde en af hvarje stånd och la-

de på bordet sitt exemplar deraf. Kristina markte det

ej, förrän den sista i ordningen, en lång och groflera-

luad bonde, framsteg till bordet. Då blef hon ganska

förifrad. J hafven, yttrade hon, en gång högtidligen

mottagit min förklaring, hvarförc den också blifvcr i

sin fulla kraft gällande. Om j ogillcn, sä skola dock

Gud ock hela verldcn densamma gilla ; och jag, som
henne inlemnat, skall äfvcn finna medel att göra hen-

ne gällande. De la Gardie svarade: sedan eders ma-
jestät frikallat oss frän vår cd; äre vi icke förpligla-

de till någon lydnad mot eders majestät, utan blott

mot vår nuvarande konung. Kristina inföll: jag för'

står eder i^ligt bättre än ni alla tillhoj)a. De la Gar-

die genmälte : dcrpå kunde nog finnas svar; men vi

hafva kommit för alt återlemna skrifvelsen, icke för
alt tvista derom; hvarefter de alla bugade sig och gin-

go bort. Förbittringen och oron var ganska häftig och

O Rådsvrot. d. 16 Ncv. 1660.
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regeringen ansåg fdrsigtiglieteu fordra alt sätta stark

vakt vid både drottning Kristinas och den unge Kon-
ungens rum, och man förböd riksdagsniäunerna resa

hem, innan denna kinkiga sak blitvit afgjord. Äfven
Kristina var ytterligt uppbragt. Jag vill, sade hon,

häldre låta slila mig i lusen stycken, än afstå från
mina rättmätiga anspråk. *) Dagen derpfi skickades

två riksråd för att öfvertala henne till återkallande af

insagan. Hon vägrade envist och med bibehållande af

samma häftiga förbittring.

Regeringen och ständeraa, äfven å sin sida ytter-

ligare uppretade öfver Kristinas orimliga påstående och
ohjelpliga envishet, fattade det ethäUiga beslut, att ge-

nom kraftiga ålgerder tillbakavisa en så djerf tilltagsen-

bet. Man förböd att göra henne besök, och rådet och
ständerna uppsatte i ämnet tvänne skrifvelser. Den
första var i deras namn och innehöll en kiaftig samt
vidlyftig vederläggning af Kristinas anspråk. Den an-
dra var i Krislinas namn och innehöll ett uttryck-

ligt återkallande af hennes insaga den sextonde Novem-
ber och tillika en med all möjlig utförlighet uppsatt

förklaring, att hon vid förlust af silt årsunderbåll aldrig

skulle göra något anspråk på Sverges krona. Den för-

sta skulle till Kristina öfverlemnas eller åtminstone in-

för henue uppläsas; på den andra skulle man ovillkor-

ligen fordra hennes underskrift. Allt detta afgjordes

redan den sjuttonde November. Vid underrättelsen om
dessa bestämda och enhälliga åtgerder föll Kristinas

mod på en gång och helt och hållet. När De la Gar-
die i spetsen för rådet och ständernas utskott inliädde

och öfveileninade de tvänne skrifterna, förklarade hon
med höfliga ordalag sin beredvillighet alt efterkomma
ständernas önskan, hvarlöre hon mottog den första

skriften och undertecknade den andra samma dag.

Dermed var saken för denna gången afgjord.

V 5. St, d. 17 Nov. 166Q.
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Något hvar väntade, att Kristina skulle efter ett

sä obehagligt och förödmjukande uppträde genast och

med missnöje lerana landet. Men tvärtom. Likasom
ingenting förefallit, qvarstannade hon ännu i fem veckor,

lät som gäst underhålla sig på kronans bekostnad, del-

tog i hvarje nöje och visade alla ett gladt och fryntligt

ansigte. Först den andra Januari 1661 leranade hon
Stockholm och begaf sig till Norrköping.

I denna stad, som hörde till underhållsländerna,

stannade hon i flere månader. Man känner ej orsaken

till detta dröjsmål; men följden blef en dödande leds-

nad, hvaröfver Kristina klagade högt och hvilken hon,

ehuru fåfängt, sökte fördrifva genom schack — och
brädspel.

Terserus hade emellertid uppsatt och åt många
bekanta utlånat en berättelse om ofvanstående riksdags-

uppträden; just den, hvarpå vi grundat vår framställ-

ning. Utan Terseri vetskap blefvo afskrifter tagna och
öfversättningar gjorda samt kringspridda älven till Tysk-
land, hvarifrån ett exemplar vardt af någon bland Kri-

stinas tjenare henne tillskickadt. Hon tog genast eld

samt klagade bos regeringen öfver Terseri olack-

samhet, att om henne utsprida äreröriga osanningar

;

han hade dock henne alt tacka för sitt hufvud, hvil-

ket hon', i anseende Ull Terseri brottsliga uppförande,
hade under messeniska rättegången kunnat med största

skäl låta afhugga. Hon fordrade allvarlig näpst.

I fall en sådan icke beviljades, bad hon regeringen

icke förlänka, om hon sjelf på Terserus utkräfde det

straff, som hans grofva brott förtjenade. Terseri för-

klaring infordrades, kom och blef gillad af regeringen,

hvilken dessutom vitsordade sjelfva berättelsens sanning.

Kristinas hotelser gingo ej heller i fullbordan.

Under vistandet i Nonköping begärde hon vid

olika tillfällen svenska regeringens tillstånd att bo i Pom-
mern och derstädes åtnjuta fri religionsöfning; att pom-
merska taffelgodsen måtte befrias från några bland skat-

terna o. s. v. AUa dessa punkter blefvo afslagna och
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åtskilliga hennes försök att inblanda sig i rikets styrelse

kraftigt tillbakavisade. *)

Det hette en tid, att Kristina ämnade stanna i

Sverge till hösten 1661. -) Men redan i Maj anträdde

hon sin återresa, ledsen vid landet och förtretad på
dess innevånare. Man hörde henne med stickord om-
tala Karl Gustafs djerfhcl och oförslånd; och för en

mötande holländare prisade hon dennes tappra lands-

män, hvilka under sjöslaget i Öresund visat verlden

den hemlighetenj att äfven svenskarne kunde öfvervinnas.

TRETTIONDETREDJE KAPITLET.

KRISTINA ÅREN 1661—1666.

På utresan från Sverge stannade Krislina ett helt

år i Hamburg. Hon uppgjorde dä med den rike Te-
xeira följande öfverenskommelse. Juden skulle åt drott-

ningen regelbundet hvarje månad erlägga 8000 riksda~

ler och derjemnte på hennes nederländska skulder be-
tala räntan och så m3'cket som möjligt på kapitalet.

Deremot ägde han uppbära alla hennes inkomster från

underhållsländerna. Det tyckes, som dessa då för tiden

icke beräknats högre än till 107,000, i stället för de
utlofvade 200,000 riksdaler.

Under vistandet i Hamburg sysselsatte sig Kristina

med allehanda nöjen och med resor i nejden, äfven med
vettenskapliga forskningar, i synnerhet med guldmake-
riel. Derjemnte kunde hon ej afhålla sig från inbland-
ning i europeiska statsangelägenheterna. Ett hennes
förslag var, att utverka unr!erstöd åt Venedig, som blifvit

») S. st. d. 5, 12 Mars och 29 Maj 1661.
') S. s.t d. 27 Feir. 1661
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inveckladt i ett vådligt krig emot turkaraa ; ett annat,'

att skaffa katolikerna fri religionsöfning i Danmark och
i Hamburg. För dessa iåndamål aflärdade hon bref och
beskickningar till Europas förnämsta regenter. Hennes
sändebud tyckas emellertid sjelfva hafva ansett sina upp-
drag som ändamälslösa infall. De reste, roade sig och
återkomrao utan att hafva någonting vunnit. Regerin-

garna fastade vid de framställda förslagen föga eller in-

gen uppmärksamhet.

Från Hamburg reste Kristina Öfver Erfurt till Rom,
dit hon anlände den 10 Juni 1662. Här förde bon
ett tämligen lysande bof, der man såg gräddan af sta-

dens lärda eller förnämare umgängeskretsar och tillika

alla utmärktare främlingar. Hon öppnade åter den
vittra akademien och sysselsatte sig lifligt med åtskilliga

dithörande ämnen, i synnerhet med stjernkunskapen, och
det under den store Cassinis ledning. Det var också

vid denna tiden , som hon lörebade gäckeriet med or-

det makalös. Hon slog nemligen en skådepenning, som
visade fågeln fenix på dess bål och deröfver ordet

mahelos med stoia grekiska bokstäfver. Tanken lärer

hafva varit uppfunnen af Olof Rudbeck och redan i

Sverge använd, ehuru Europas mynlkänuare ännu icke

fästat uppmärksamhet dervid. Nu framlade Kristina sin

skådepenning och begärde tydning af dess bild och in-

skrift. De lärda herrarna ville ej blifva svarslösa, och

upphittade derföre den ena djupsinniga och besynner-

liga tolkningen efter den andra, till icke ringa förlu-

stelse för Kristina och hennes förtrogna. Sluteligen

yppade hon hemligheten , nemligen att ordet vore

svenskt och betecknade både den, som var ogift, och

den, som var ojemnförlig; i båda fallen en passande

benämning så väl för fågeln fenix som för drottning

Kristina sjelf. Till yttermera visso lät hon på skåde-

penningens andra sida prägla sin egen bröstbild med
omgifvande namn. Hon fann i denna föreställning så

mycket behag, att ordet makelos med grekiska bokstäf-
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ver blef ofta begagnad t som bomärke på hennes böc-

ker och husgeråd.

Mellan hofven i Rom och Paris hade uppkommit
en häftig ovanskap, hvarvid den svagare påfven fick

sitta emellan. Kristina sökte till hans fördel medla
hos Ludvig den fjortonde och var envis i detta sitt

bemödande. Enda följden blef, att hon sluteligen sjelf

fick tämligen torra och snäsande svar.

Dessa hennes åtgerder jeninte det i Sverge och

Hamburg visade nitet för katolska läian hade emeller-

tid försonat henne med påfven och förhållandet dem
emellan var under dessa aren tämligen godt, så att den
helige fadren till och med en gång hedrade henne med
ett sitt personliga besök. Kristina fann sig högeligen

smickrad och använde vid hälsningen dessa skrifaa ord.

Hvadan sker mig della, att min herre kommer till mig?
Si jag är icke värdig, alt du går in under mitt tak^

TRETTIONDEFJERDE KAPITLET.

, KRISTINAS ANDRA RESA TILL SVERGE.

Kristinas första besök uti sitt fädernesland hade
medfört mänga obehag, i synnerhet för henne sjclf.

Efter tre år ville hon likväl dit återvända. Orsaken
kan näppeligen med visshet uppgifvas. Sjelf förebar

hon penningeangelägenheternas ordnande och sin läng-

tan att besöka konungen, enkedrottningen och sina sven-

ska vänner. Från andra håll spordes andra skäl- t. ex.

att drottningen, ledsen vid Rom, ville af vanlig om-
bytlighet återigen göra ett försök med Sverge; att hon
ännu hyste hemhga afsigter på dess krona och der-
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jemnte hoppet att kunna densamma vinna. Man sade

äfven, att katolikerna underhöllo, smickrade och upp-
muntrade dessa planer i tanka, att hon genom nagou

slags hvälfning möjligtvis kunde göra sina anspråk och

på samma gång katolska läran gällande uti Sverge. Det

var i synnerhet Björenklou, då varande svenskt sände-

bud i Wien, som upptäckte och tillkännagaf dessa

stämplingar, hvilka också från andra håll och af flere

skäl fingo ytterligare bekräftelse; i synnerhet deraf, att

man utan antagandet af denna vigtiga drifljeder omöjli-

gen kunde förklara, hvarföre Kristina med så mycken
envishet och efter så många undergångna förödmjukel-

ser ville omigen truga sig in uti Sverge.

Att Kristinas plan icke kunde vara den, att helt

enkelt sätta sig i ro inom Sverge, det bevisade hon
sjelf med tämligen ovederläggliga skäl. Huru skulle

jag, sade hon, jag med milt stolla lynne Jiunna för-

nedra mig till att stanna i Sverge och der lyda en

nyckfull konung och blifva en skugga bredvid hans

mor, en Hedvig Eleonora. — Men äfven den katolska

planen medförde svårigheter, för hvilka Kristina inga-

lunda var blind. Man hade i Rom och Paris föresla-

git, att för dess bedrifvande skicka en hop förklädda

jesuiter till Sverge. Det är detsamma soi7i att skicka

dem till galgen, sade Krislina, ty att omvända de

strängt lutherska svenskarna 4ir en fullkomlig omöj-
lighet. Efter dessa Kristinas egna och samtidiga ytt-

randen återstod det för hennes resa ingen annan för-

klaringsgrund än hemliga afsigter på kronan.

Redan år 1664 lät hon både genom bref och sän-

debud begära för sin person fri religionsöfning inom
Sverge, och började derjerante underhandla om inkö-

pet af Karl Gustaf Wrangels palats till blifvande bo-

ning. I enskildt bref till Seved Bååt hotade hon att

resa till Sverge, äfven om man afsloge hennes anhållan

om religionsöfningen. Regeringen, rådet och ständerna

voro alla högst förbittrade öfver hennes uppförande år

1660. Dertill kommo de sednare underrättelserna om



285

hennes afsigter mot rikets lugn och trosbekännelse

,

samt de opassande hotelserna i brefvet till Seved Bååt;

regeringen och ständerna togo derföre det enhälliga

beslut, att'helt och hållet vägra den begärda religions-

öfningen och att för hennes vistelse inom riket före-

skrifva så stränga villkor, att de liknade ett afvisande,

nära nog ett afslag. Om, tillägga ständerna, drottnin-

gen i strid mol dessa föreskrifter inkommer till fä-
derneslandet och vill der öfva någon främmande guds-

tjenst, så önska vi, att regeringen må använda alla

lagliga medel att i tid förekomma hvarje fara för kO'

nungen, riket och dess trosbekännelse.

Oaktadt detta betska svar vidhöll Kristina det fat-

tade beslutet. Hon afskedade större delen af sitt hof,

satte det qvarlemnade under Azolinis vård och skyn-

dade åt norden. Det var sommaren 1666. Orsaken,

hvarföre detta år valdes, anses hafva varit den, att

Kristina, aldrig fullkomligt fri ifrån stjerntjderiets vil-

lor, trodde sig hafva upptäckt, att någon olycka, må-
hända döden, hotade Karl den elfte just vid denna ti-

depunkt j hvarföre hon ville vara på stället för att be-

gagna lägenheten. I öppen strid mot ständernas före-

skrift beslöt hon medtaga katolska själasörjare. Azolini

föreslog dertill tvenne lärda, redhga och allmänt aktade

män. Kristina valde i deras ställe sin handsekreterare,

presten Santini, en person, enligt sägen, full af oär-

lighet och laster. Tillika skickade hon till Stockholm

underrättelse om sin resa samt förteckning öfver alla

medföljande personer, på hvilken lista äfven den ka-

tolska presten var uppförd.

I Augusti 1666 anlände Kristina till Hamburg.

Här mötte ett från svenska regeringen aflärdadt om-
bud, hvilket bad henne vara välkommen till fosterlan-

det; men tillika berättade de nyhgen stadfästade vill-

koren. Kristina blef förbittrad, men vidhöll sin före-

sats, ehuru både franska sändebudet och holsteinska

furstehofvet afrådde. Hon skickade en vid namn Stropp

till Stockholm; började genom honom underhandla och



286

pruta, och lyckades deri så till vida, att svenska rege-

ringen pa sitt ansvar eftergaf alla de af ständerna före-

slagna villkoren; med undantag af det, som angick ka-

tolsk prest och gudstjenst. Man tyckes derefter hafva

ansett saken å ömse sidor afgjord.

Men snart yppades en betänklig omständighet. I

September 1666 fick styrelsen, nian vet ej på hvad
sätt, i sina händer ett bref af Kristina till bemälde
Stropp, nyligen skrifvet. Hon yttrade sig deri på föl-

jande sätt. Jag hoppas, att svenska regeringen afslår

min begäran om fri religionsöfning. Ni skall då skaffa

er detta afslag skriftligt och under utresan från Sver-

ge visa det öfverallt som prof på den närvarande sty-

relsens obillighet. Derjemnle skall ni beständigt tala

om min kärlek till Sverge och till dess innebyggare;
samt huru regeringens skenbara stränghet i afseende

på trosläran är i sjelfva verket blott fruktan för min
person *) o. s. t. Detta var ett tydligt, ett oveder-
sägligt bevis, att Kristina sökte uppväcka oro, kanske

uppror, allt till befrämjande af sina hemliga planer;

och att hon dervid beräknade stöd af allmänna tänke-

sättet, hvilket nu, i synnerhet bland de lägre och o-
kunnigare samhällsklasserna, af missnöje med närvaran-

de styrelse verkligen vindkastat sig till hennes fördel.

Dessa Kristinas planer voro visserligen hotande,

dock mer till utseendet än i verkligheten. Regeringen
tog saken tämligen lugnt. Den förteg sin erhållna un-
derrättelse och vidblef det förra beslutet ora Kristinas

mottagande samt ordnade i sådan afsigt konungens egna

rum. Som underrättelse kommit, att hon redan afrest

från Hamburg, skickades riksrådet Pontus De la Gar-
die, en yngre bror till grcfve Magnus, med en svit af

omkring sjuttio personer, för att vid stranden af Öre-

sund högtidligen mottaga den väntade gästen.

•) Riksark. Vid rådsprot. i Maj 1666. Kristinas bref
till Stropp, HambMrg d. 15 Aug. 1666.
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Men när De la Gardie kom dit, sågs ingen drott-

ning till. Efter någon väntan iick han Irån henne ett

bref med tillkännagifvande, all årslidens stränghet, det

var redan i Februari 1667, hindrade resan; men att

drottningen ej tviflade, det grefven skulle invänta hen-

nes ankomst. Grefven med sitt sällskap gjorde så, men
fick också vänta i nära tre månader, under hvilken tid

Kristina på vanligt sätt roade sig i Hamburg. Bland

annat gaf hon en fest, bestående af måltid, skådespel,

lotteri och dans. Den sednare öppnade Kristina sjelf

med Karl Gustaf Wrangel. Skådespelet föreställde Je-

rusalems eröfring af korsfararne och gästerna hade bvar

sin roll. Man såg der uppträda grefvar och grefrinnor

Königsmarck, Lilje, "Wittenberg och Wrangel, äfven

Kristinas fordna leksyster Eleonora Katrina. En her-

tiginna af Sachsen Lauenburg föreställde Arraida, och

drottningen sjelf en slafvinna, bunden med gyllene ked-

jor. Festen varade hela natten. De nipper och dyr-

barheter, som genom lotteriet skänktes åt gästerna, vär-

derades ensamma till 4000 riksdaler. Det sågs, att

Kristina kommit på egen band och saknade Azolinis

ledning.

Den 19 April 1667 afreste hon från Hamburg,

tog vägen öfver Danmark, landsteg den sjette Maj i

Helsingborg, och blef der med mycken högtidlighet af

De la Gardie mottagen. Tvärtemot svenska regerin-

gens föreskrift hade Kristina medfört den redan om-
nämnde Santini och lät honom under resan bvarje dag

ofTentligen hålla katolsk gudstjenst i hennes rum. Det

tyckes, som De la Gardie icke haft befallning sätta sig

deremot; måhända alt regeringen icke föreställt sig

möjligheten af ett så lilltagset försök. Underrättelsen

derom väckte derföre en ganska obehaglig känsla. Till

hvad förut är om stärapbngarna genom Stropp anfördt,

fick man nu äfven veta, att Kristina under resan smick-

rade alla som möttes, ocb på ett och annat ställe verk-

ligen lyckats tillvinna sig uppmärksamhet och delta-

gande. Rådet beslöt, alt genom ett Itraftfullt steg och
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enligt ständernas önskan förekomma det annalkande o-

vädret. Man begagnade den genom Krislinas envishet

gifna förevändningen och aflärdade ett ilbud med be-

fallning, att den katolska presten skulle genast bort-

skickas och gudstjensicn upphöra. Tillika blef af en-

kedrottningen och af alla regeringens medlemmar un-

derskrifvet följande, med gemensam ansvarighet fattade

beslut, nemligen : alt icke åt Kristina medgifva hvar-

ken katolsk prest eller gudstjenst; — att med all upp-
märksamhet följa hennes steg och icke tillåta henne in-

blanda sig i statsangelägenheter, ej heller bevista riks-

dagar, om hon skulle öfver någon sådan qvarstanna i

riket; — att med all försigtighet vaka öfver konungens

person, och för sådant ändamål genast efter Kristinas

ankomst till Stockholm flytta honom till Uppsala ;
—

sluteligen i händelse Kristina gjorde något stridande

mot gällande stadgar och beslut, att genast och enhäl-

ligt vidtaga allvarsamma åtgerder till skyddande af ri-

kets lugn.

I Jönköping mötte Kristina regeringens ilbud med
ovillkorlig föreskrift, att tillbakaskicka den katolska pre-

sten. Kristina svarade genast och bestämdt : jag sMC'

kar ej från mig min själasörjare j men jag skall i det

ställe sjelf följa med honom bort ifrån delta land, och

jag vill derföre nu slraxt vända tillhaka; hvarpå hon
beställde skjutshästar för sin enskilda vagn. Det var

inemot raidnatt. De la Gardie föreställde svårigheter-

na; bland andra också den, att han och hans sällskap

icke så snart kunde blifva färdiga till hennes beledsa-

gande på återvägen. Kristina svarade: jag undanber

mig edert sällskap; ty från denna stund kan jag icke

mottaga någon höflighet af svenska regeringen. Små-
ningom lugnades hon, och man öfverenskom att som förra

gången fortsätta resan framåt ; men att tillika afiärda ett

ilbud med förfrågningar, huruvida ej regeringen ville

eftergifva det bestämda villkoret. Kristina medskickade

till Karl den elfte ett egenhändigt bref, af följande in-

nehåll. På grefve J)t la. Gctrdies bön har jag beslu^



289

tat afvalUa, huruvida eders majestät vill för min skull

ändra sin föreskrift. Om sådant icke sker, kan jag
aldrig mer mottaga någon höflighet af eder; ty jag
har fattat mitt beslut alt i dylikt fall på ögonblicket

återvända. För att emellertid påminna eder, hvad ni

är och hvad jag är, ber jag eder vara öfvertygad der-

om, alt ni icke är född till att befalla öfver folk af
sådant slag, som jag o. s. v. Brefvet var illa skrif-

vet, med många ändringar och utan bräddrum öfver

eller på sidorna ^]. Det uppretade naturligtvis rege-

ringen än mera, och ilbudet fick återvända med^^för-

njadt nej.

Emellertid hade Kristina fortsatt resan ända till

Norrköping. Under denna färd likasom förut iakttog

hon hvarje tillfälle att ställa sig in hos folket, hörde
med deltagande alla anmärkningar mot närvarande sty-

relse, beklagade landets nöd, lofvade medla godt hos

konungen och utkastade bland de omgifvande hoparna
mjcket penningar. Hon smickrade äfven mötande ära-

betsmän och yttrade, att deras befordran gått långsamt,

att de med orättvisa blifvit förbigångna o. s. v.; allt

detta icke utan åsyftad verkan, serdeles hos enfaldigare

personer. Också med de beledsagande herrarna höll

hon tal, men af ganska egen beskaffenhet, nästan alltid

angående svenska statsangelägenheterna, t. ex. tullvä-

sendet, reduktionen, adeln, i hvilket stånd hon tyckte,

att man borde införa förstfödslorätten och hertiglig vär-

dighet. Stundom vidrördes än kinkigare punkter. Tror
ni, sade hon en dag till Pontus De la Gardie, tror ni,

att jag skulle tåla, det Sverge regerades af någon an~
nan än den, åt hvilken jag gifvit dess krona? Nej
aldrig! Förr skulle jag tillsätta tusen lif, om jag
hade dem. Jag önskar, att konung Karl må lefva

länge och väl; men skulle han falla undan, så vill

') Riksark. oordnade papper om Kristina. Sjelf?a urskrif-
ten af den 14 Maj I667.

Frifceells Ber. X. 13
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ocicså jag hafva ett ord med i laget; om icJcejust för mig

sjelf, ålminstone vid vald af en annan cflcrlrädare.

ISår De la Gardie med allmänna ordalag yttrade sin

önskan, att vid så oförmodad händelse fäderneslandet

måtte genom fredsamt ock enhälligt val bekomma en

god regent, svarade Kristina : vid sådant tillfälle kunde

jag likaså gerna få på min sida prester och bönder,

som adeln. De la Gardie svarade med några vanliga

artigheter; men tillade dock ett och annat tvifvelsmål,

grundadt på svenskarnas missnöje öfver hennes trosför-

ändring. Kristina inföll : Gud gifve,.alt svenskarna icke

hade någonting annat emot mig! då skulle nog allting

gå väl. Det let nästan, som hon i del ögonblicket va-

rit färdig återgå till Sverges trosbekännelse, för att å-

terla Sverges krona.

Alla de ofvan anförda orden yttrades af Kristina

till Pontus De la Gardie, hvilken var ombud åt det mot

henne uppretade riksrådet och bror till den af henne

förföljda grefve Magnus. Oekså blef hvarje ord fram-

buret och låg henne sedermera naturligtvis i vägen.

Uti P«"orrköping mötte en baron Sparre med re-

geringens förnyade löi-eskrift att bortskicka den katol-

ska prestcn, så framt hon ville blifva mottagen. Kri-

stina hade troligtvis hoppats att genom samma djerfhet

som 1660 tilllvinga sig samma eftergift; hvarföre hon

äfven skickat sina packvagnar förut till Stockholm.

Hon blef nu öfver detla förnyade oeh oförmodade af-

slag så mycket mera uppbragt och beslöt att genast

återvända. Jag vill, sade hon, icke för alla kronor i

verlden afstå från utöfningen af min gudstjcnst. De
la Gardie erinrade, att Kristina kunde under sken af
enskilda besök hos franska sändebudet Pomponne obe-

märkt deltaga i dennas gudsfjenst. Detta förslag upp-

bragte henne an mera. Jag! utropade hon, jag göra
besök hos en Pomponne ! Om han låter märka en en-

da sådan tanke, skall jag låta prygla honom, om det

ock vore i hans egen konungs närvaro. Och nu,här-

ifråUj, och det genast på timmen! Men det kunde ej
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gå så fort, ty qväUen hade inbrutit och iogentiog var

för sådan resa i beredskap. Kristina vakade hela nat-

ten och ordnade sina angelägenheter. De la Gardie

ville med sviten beledsaga henne ut igen. iV*?/, sade

Kristina, jag han ej mer emoUaga någon ärlighet af
Karl den elfte. De la Gardie erinrade, att hans säll-

skap torde behöfvas, emedan landshöfdingarna, undrande

öfver hennes så snara återkomst, eljest kunde lägga

hinder i vägen för utresan. Detta skäl verkade och

hon tillät, att De la Gardie med ett par personer med-
följde. Hon fortfor skrifva hela morgonen ; derpå lät hon
läsa raessan och intog frukost, hvarefter sällskapet kloe-

kan nio förmiddagen satte sig i vagnarna. Nu gick

det med brådstörtande fart tillbaka åt söder. Kristina

var ständigt vid ondt lynne och visade otålighet öfver

hvarje, äfven det minsta uppehåll. De la Gardie, som
f«)r tillfället mådde mindre väl, bad henne sakta farten

och erinrade, att det eljest såge ut, som hon af rädd-

håga rymde tir riket. Det hjelpte ej. På fyra dagar

tillryggalades vägen mellan Norrköping och Helsingborg.

Jag har, skref De la Gardie, i hela min lifstid aldrig

varit med på en sådan skjuts. Också blef han nå-

gra dagar sängliggande efter färden.

Den 25 Maj om aftonen anlände Kristina till Hel-

singborg och ville genast samma qväll öfver sundet.

Det befanns ogörligt. Morgonen derpå lät hon först

läsa messan. Jag skall visa, sade hon, alt jag icke

af räddhåga rymmer ur landet. Vid afskedet yttrade

hon till De la Gardie: helsa eder konung, att min
stolthet skall hindra mig från klagomål, och min fo-

sterlandskärlek från hämnd. Derpå satte hon öfver

sundet och skyndade utan något uppehåll till Hamburg.
Omdömena, öfver hvad som förefallit, voro i Sverge

ganska delade. Menigheten, utan kännedom om rätta

förhållandet och förtjust af Kristinas visade vänlighet och

deltagande, yttrade missnöje öfver rådets åtgärder, och

under hela tillbakaresan och i synnerhet i Norrköping

såg man folket med tårar och tillgifvenhetstecken.
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visa sin sorg och sitt deltagande, och de försäkrade,

att medan drottningen regerade, var landet bekrönt med
all slags välsignelse, nu deremot belastadt med all

slags vedervärdighet ^). — I de högre kretsarna var

tänkesättet annorlunda. Danska sändebudet beskrifver

det med följande ord: de flesta säga så: vill hon ej

iida, så må hon gerna rida.

TRETTIONDEFEMTE KAPITLET.

KRISTINAS VISTANDE I HAMBURG.

I början af Juni återkom drottning Kristina till

Hamburg. Här mötte den imderrättelse , att påfven

Alexander den sjunde dött, och att kardinal Farnese

förmodades blifva efterträdaren. Detta sednare var en

obehaglig nyhet; ty Farnese och drottningen stodo till

hrarandra i mindre vänskapligt förhållande. Bemälde
kardinal hade nemligen varit närmaste styresmannen

öfver staden Kom, i hvilken egenskap han ofta velat

bestrajSa de oordningar, som föröfvades af Kristinas

folk och vid hennes hof. Under dessa ämbetsutöfnin-

gar hade han ofta och på ett obehagligt sätt stött till-

sammans med drottningen sjelf, hvilken dels af lätt-

sinne försvarade sina tjenares förbrytelser^ dels af egen-

sinne och stolthet icke ville tiUåta deras bestraffande af

någon annan. Detta hade fdranledt ganska allvarsamma

uppträden och Kristina förutsåg, att Rom, det antagna

rådemeslandet, skulle under Farnese blifva för henne

en obehaglig vistelseort. Sverge, det medfödda fäder-

neslandet, var helt och hållet stäogdt och ej heller

V) RådsproL d. 8 Au;. 1667.
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fanns något annat land, som för henne öppnade en
gästfri och angenäm boning. Kristinas belägenhet var

i sjelfva verket ganska oroande och betänklig.

Men snart kom den angenäma undei-rättelsen, att

Farnese blifvit förbigången och kardinal Rospigliosi ufc»

korad till påfve under namn af Klemens den nionde.

Denne herre var af ett gladt och praktälskande Ijnne

och dertill förklarad vän af drottning Kiistina, för hvil-

ken sednare således utsigtema i största hast ljusnade.

Hon beslöt att med en praktfull fest visa sin glädje

öfver valets utgång. Framsidan af hennes palats skulle

upplysas samt prydas af påfvens namn, brinnande med
600 lampor; derjemnte af transparenter, föreställande,

huru katolska kyrkan segrande trampar kätteriet under
fötterna. Flere drottningens vänner föreställde vådan
af en till påfvens ära anställd högtidlighet och i syn-

nerhet af sådana prydnader midt uti en strängt prote-

stantisk stad, hvars folkmängd till en stor del utgjordes

af handtverkare och sjömän, hvilka blindt trodde påf-

ven vara jemnte turken kristenhetens största fiende och
upphofsmannen till allt ondt. Men Kristina var obe-
veklig och hon stärktes deri än mera af sin öfverkam-

marherre, den iedermera så ryktbare Del Monte, hvil-

ken vid denna tiden började blifva allrådande gunstling.

När ofvannämnde tillredelser begynte omtalas, gjorde

presterna föreställningar hos stadsstyrelsen och denna
hos Kristina; men utan önskad verkan, hvarföre man
också under hela tiden hörde från predikstolarna bittra

och äggande utfall mot påfviska läran.

Den femtonde Juli anställdes festen. På förmid-

dagen lät Kristina i största salen af sin våning och un-
der mycket tillopp af folk högtidligen och med prakt-

full musik hålla katolsk messa. Vid orden: Åta vare
Gud i höjden, blef svensk lösen, och vid afsjungandet

af: O Qud vi lofve dig! två gånger nio kanonskott af-

skjutna, i anledning af ordningsnuramern vid påfvens

namn. Gatan och kyrkogården derutanföre voro fulla

af folk, hvilket dock iörblef stilla och fredligt. Efter
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gudstjenstens slut höll drottningen en festlig middags-

måltid, hvartill många personer voro inbjudna. Under
densamma lät hon vin i ymnighet flöda för folkmassan,

hvilken drack och ropade lefvel så snart drottningen

visade sig i fönstret. Mörkret inbröt, lamporna ländes

och namnet samt målningarna upplystes*' men ännu för-

höll sig folkopen fredligt, så alt till och med Kristina

sjelf gick ostörd ut på gatan för att taga sin tillställning

i ögonsigte. Emellertid hade massan efter vindrickan-

det blifvit mer och mer upphetsad. Kristinas parti

säger, att flere presler blandat sig i hoparna och retat

dem till våldsamheter; ja äfven, att en och annan med
egen hand deltagit deri. Sent på natten och då all-

ting var nära slut, började pöbeln kasta stenar på påf-

veus namn och på de utsatta transparenterna, under

höga rop : slå ihjel, slå ihjcl. Kristina, befarande nå-

got sådant, hade rustat sig att möta våld med våld.

Hon tillsade beljeningen genast stänga portarna, ladda

sina gevär och några i huset varande små kanoner.

Här dela sig berättelserna. Drottningens försvarare sä-

ga, att hon ännu icke på länge och förrån våldsamhe-

terna än mera tilltagit, lät skjuta på folket; andra der-

emot, alt några betjenter henne ovetande aflossat ett

par pistoler med löst krut, i afsigt att skrämma ho-
parna, dock med motsatt verkan. Alla berätta öfver-

ensslämmande, att oordningen och våldsamheterna ha-

stigt togo till. Rutorna blefvo inom ett ögonbliek ut-

slagna, flere skott aflossades mot huset och man sökte

med armkraft uppbryta, eller med lända halmviskor

uppbränna portarna. I ångesten befallte Kristina skjuta

på pöbeln. En salva aflossades, hvarvid några föllo.

Då steg raseriet till sin höjd. Under vilda rop för-

nyades stenkastningen och man upplyftade en på gatan

liggande timmerslock och förde den som murbräcka

mot porten med dånande slag, det ena efter det andra.

Nu föll Kristinas mod. örklädd och med en ham-
burgsk qvinnokappa öfver axlarna fördes hon ut genom

bakporten och till svenska sändebudets boning, der man
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den efterskickade stadsvakten, då folkhoparna genast

skingrade sig.

Dagen derpå var det, som ingenting skulle hafva

förefallit. Kristina och hennes beljening gingo ostörda

fram och tillbaka genom de folkhopar, som nyfikna

samlat sig på skådeplatsen för nattens uppträden. In-

om några dagar var huset åter iståndsatt och Kristina

infljttade dit likasom i triumf. Hon skänkte 2000 ecus

åt de sårade och åt de fallnas efterlemnade anhöriga. De
förra utgjorde tjugo, de sednare åtta. Af drottningens

folk blef ingen enda skadad.

Det finnes ej antecknadt, att någon bland vålds-

verkarne blifvit af stadsstjrelsen upptäckt och bestraf-

fad. Kristina lärer hafva misstänkt, att dsnna med flit

såg genom finger med oordningarna. För att hämnas
tillgrep hon en egen utväg. Till sin undeilydande

hölding på Oland utfärdade hon formelig befallning,

all i händelse några hamburgsJca sk^pp eller varor

funnes inom hans område, skulle de lagas oeh för
drottningens räkning säljas. Ni skall, forti"or hon,

hvarkcn jyå konungens, min generalguvernörs eller på
någon annans än min egen befallning lemna dem till-

baka. Dessutom skall ni hålla denna min föreskrift

hemlig, till dess ni får tillfälle sätta densamma i ver-

ket; allt delta, så framt ni eder trohetsed efterkomma
samt min nåd och eder Ijenst iibehålla vill. Till yt-

termera visso lät hon med nästa post ordagrannt upp-
repa denna sin befallning. Mannen blef både förvånad

och förlägen. Befallningen var orimlig, ty hamburgska
varor och skepp plägade aldrig komma till Oland.

Befallningen var olaglig, ty Kristina hade ej minsta rät-

tighet till sådan åtgerd. Mannen skref till generalgu-

vernören öfver underhållsländerna, riksrådet Seved BSåt,

och begärde föreskrift.^ Tillika skref han till drottnin-

gen sjelf och framställde sina betänkligheter. Kristina

svarade : jag förvånas öfver eder förmdlenbet att gifva

mig råd. Var säher ^croWy all ^mna näsvishet skall
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straffas och ni sjelf till hörsamhet bringas. Understa

eder aldrig att tala om det, ni icJie förslår; och vet,

att jag af eder fordrar icke råd utan lydnadl Sven-
ska regeringen å sin sida förböd ämbetsmännen i un-
derhållsländerna att efterkomma Kristinas ofvannämnde
befallning och vidtog i öfrigt ingen annan åtgerd under
förhoppning, alt drottningen af sig sjelf skulle inse det

orimliga i sitt företag och låta detsamma faUa. Men
förgäfves. Kristina, underrättad om regeringens åtgerd,

skref omigen till ämbetsmannen, förnyade sin befall-

ning och förböd honom lyda svenska regeringen. IVu

måste denna sednare tillgripa allvarsammare medel. I

en tämligt vidlyftig skrifvelse, som vanligt uppsatt i ko-

nungens namn, utvecklade man för drottningen, huru
hennes uppförande i detta, likasom många andra för-

hållandenj vore orimligt, olagligt, skadligt och stri-

dande emot hennes egna löften. Om, heter det vidare,

om eders majestät icke härifrån afstår, nödgas jag
vidtaga de medel, som min och rikets säkerhet och för-

del fordra. Efter inbändigandet af detta bref, skref

Kristina till ämbetsmannen på Oland och återkallade

sin förut gifna befallning ; ly, säger bon, hans konglig

majestät, min älskelige käre herr son, har mig derom
devekligen tillskrifvit samt för de hamburgska köp-

männen medlat till det bästa.

Kristina förehade ännu åtskilliga underhandlingar i

norden. Oaktadt ofvannämnde missämja dröjde hon

derföre än ett år i Hamburg. Det skedde dock oger-

na, och hon var i allmänhet mindre belåten med ty-

skarna. Jag är, skref hon till Vossius, tvungen för-

drifva min tid med läsning, ty ni vet, att jag] lefver i

ett land, der umgänget med de döda måste trösta oss

öfver umgänget med de lefvande ; och till Bourdelot

skref hon vid samma tid: bland alla oskäliga djur,

som kommit till min kunskap, är tysken det, som
minst liknar en menniska.
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TRETTIONDESJETTE KAPITLET.

KRISTINAS TREDJE FÖRSÖK ATT INKOMMA TILL

SVERGE.

Oaktadt alla de obehagligheter, som Kristina måst
undergå vid sina tvänne föregående besök i Sverge,

envisades hon dock att ännu en gång inkomma till

nämnde land. Redan 1668 eller första året, sedan hon
blifvit utvisad, ditkom ett sändebud, som skulle å hen-
nes vägnar hos regeringen och ständerna begära inträde

i riket och derjemnte fri religionsöfning för henne och
för hennes hof.

När saken föredrogs i rådet, voro tänkesätten de-
lade. Per Brahe yrkade, att Kristina borde hvarken
få inkomma i riket eller erhålla fri religionsöfning.

Hans skäl voro följande. Efter drottning Kristina är
underlig till sinnes och icke kan styra sig sjelf, så är
troligt, att hon ej länge sitter stilla, utan lager sig

något oråd före. Vi blefve då tvungna att mot hen-
ne tillgripa stränga åtgerder, hvilket skulle gå oss

sjelfva till hjertat, samt ådraga oss tadel af illviljare,

hade inom- och utomlands. Vår och än mera hennes

egen säkerhet fordrar derföre, all hon icke inledes i

frestelse, utan stannar derute. Man hör jemvallesinna,
huru i alla stater och regeringar missnöjde och oro-
stiftare finnas. Gamle kong Gösta och hennes egen

fader, ehuru håda stora konungar, hade dock svåra
missnöjen och uppror att hekämpa. Vi kunna ej hop-
pas hättre. Om nu de oroliga lockade henne att låna
namn och anseende åt deras företag, så torde deraf
lått uppstå en villervalla, som sentj svårligen och må-
hända ej utan hlodsutgjutelse kunde dämpas. Det är
derföre för konglig majestät och för fäderneslandet

häst, att hon stannar derute, Rikskansleren De la
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Gardie instämde häri och anförde, huru honung Karl
Gustaf talat om alt sälta Krislina inom fyra murar,
om hon under hans tid återkommit till Sverge. En-
kedroUningen, Bengt Oxenstjerna, Björnklo, Sten Bjelke,

Seved Bååt och JMils Brahe ni. fl. delade samma åsigt,

Alla fruktade oroliga och obehagliga uppträden. Jag
befarar, sade Steu Bjelke, all innan lion varit ett halfl

år i riket, förlöper hon sig, och vi råka med henne i

en allvarsam tvist. — Jag vill taga på min ed, alt så

sker, tillade Seved Bäåt, förra generalguvernören öfver

hennes underhållsländer.

Johan Gjllensljerna försvarade andra meningen,

ricraligen, att man ej kunde landsförvisa henne på
h lolla misstankar och möjligheter. Om hon gjort eller

gjorde något hroltsligt, skulle man derföre och då
lagligen gripa henne an; men till dess borde hon åt~

vjuta de begärda och billiga friheterna, lians mening
understöddes i mer eller mindre grad af båda Kurc-
karne och några flera, men vid anställd omröslniifg seg-

rade Per Brahe.

Rådets fiender uppgifva dessutom en serskild oc!i

personlig orsak till både det ena och audra partiets

åsigter. Kristina skulle uemligen hafva tvärt emot löfte

tagit från Seved Bååt och gifvU åt Gustaf Kurck det indräg-

tiga gencralguvernörskapet öfver underhållsländerna; ocu

tillika inom de samma hafva från allehanda ämbelsbe-

iattningar afsatt flere slägtingar till de mägtigare bland

rådet.

Kristinas försök att intränga i Sverge syntes i mån-
ga hänseenden gacska betänkligt; förnedrande om tlet

afsloges, vådligt om det biföUes. Man hade i delta

sednare fall att befara ganska svåra uppträden; å Kri-

stinas sida obetänksamhet, förhetsningar, öfverdåd, kan-

ske upprorsförsök; å rådets, allvarligt motstånd och

allvarlig beslrafTning, dels af pligt att skydda Sverges

lugn, dels af begär att tillfredsställa egen ovilja. Slu-

tet kunde lätt blifva underhållets förlust och kanske
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Kristinas eget instängande inom fyra mnrafj såsom Karl
Gustaf hotat.

Wäst drottningen var detta för ingen så betänkligt

som för Azolini, hvillven nyss förut blifvit utnämnd till

Kristinas arfvinge. Han insåg ganska väl den hotande
faran, och trodde sig böra varna drottningen. Det blef

illa taget. Ni har orätt, svarade hon, då m grälar

öfver min tillämnade resa till Sverge. Allt, hvad jag
om delta land har sagt, är sannt ; och jag säger eder

omigen, att sinnesstämningen derstädes är för mig så

gynnande som möjligt; ty alla befallande hata och

frukta mig; men alla lydande älska mig, min ära och
min lycka. Tiden skall lära eder sanningen häraf.
Jag för min person ämnar ej mer tvistat, härom, utan

ni kan gerna fästa er vid de underrättelser, som ni

erhåller från andra, hvilka ni tror mer än mig. Det-

ta oaktadt tillstår jag dock, att den tillämnade resan

medför någon fara; men jag försäkrar eder, att ingen

kärlek till lifvct kan hindra mig från att vid närva^
rande tillfälle detsamma våga. Jag vill för dess bi-

behållande ingenting undvika; ty jag har förlorat allt,

i:om kunnat göra detsamma behagligt; och den

sista dagen af milt lif blifvcr i sanning den lyckliga-

ste. Emellertid får jag suga eder, alt ni om mina
angelägenheter för ett besynnerligt språk, hvilket jag
blott af aktning och tillgifvenhet för eder kunnat för~

draga. Hör dock den trösten, alt eder lycka skall

icke på länge blifva störd genom min närvaro i Rom»
Jag önskade kunna uppsöka någon vrå, der fattigdom

ej vore en skam, såsom den för närvarande är i Rom;
och der milt utblottade tillstånd ej blefve föremålet

för edert ständiga tadel. JSi skrifvcr också om mina
skulder. Jag vill derpå endast svara det, att rikare

personer än jag göra sådana, och att jag kan betala

dem jag gjort. Jag vill ej säga mer,' utan förblifver

för eder ända till döden det, som jag är. Farväl! *)

O Kristina till Azolini; HatuburEr den 20 Maj 1668. Det-
ta märkviirtliga bref, jemnte en större saraUog dylika.
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Äzolini skyndade att med ödmjuka skiifvelser blid-

ka den uppretade drottningen och dymedelst bibehål-

la utsigterna på arfvet. Det lyckades, *) och man fin-

ner intet exempel, att han sedermera någon enda gång

vågade genom uppriktighet och motsägelser utsätta sig

för drottningens missnöje.

Innehållet af detta bref visar emellertid, till hvilken

ytterlighet Kristina var för närvaraiide bragt, och hvil-

ka förtviflade medel hon ämnade tillgripa. Sammanlaggdt

med stämplingarne genom Stropp 1666, och med Kri-

stinas uppförande under sista besöket i Sverge 1667,

är det nu anförda brefvet ett mer än hälft bevis, att

hon ämnade och sökte inom sitt fädernesland uppväc-

ka missnöje, måhända oroligheter, äfven med personligt

deltagande deri. Det kan näppeligen tänkas något an-

nat syfte för ofvannämnde hennes åtgerder. Planen af-

iröts innan slutliga målet hunnit uppenbara sig; troli-

gen var det kronan eller framtida rätt dertill.

Kristinas beräkningar på sinnesstämningen i Sver-

ge saknade ej all grund. Der rådde nemligen ett min-

dre godt förhållande mellan regering och ständer. Des-

sa sednare, som fram emot hösten sammanträdde, visade

för Kristina mycken eftergifvenhet. De beviljade hennes

ofvannämnde anhållan, ehuru regeringeä densamma ny-

ligen och de sjelfva vid föregående riksdag afslagit.

Det nu fattade oförsigtiga beslutet om bifall tycktes

dock hafva varit förorsakadt, mindre af ständernas be-

nägenhet för drottningen, än af deras obenägenhet mot
regeringen och af deras lust att äfven med fäderneslan-

dets våda och egen motsägelse visa dessa sina tänke-

sätt.

finnes hos nuvarande markis Azolini i Florenz. Der-
varande svenska sändebudet m. m. Herr J. W. Berg-

man har uppsökt och hemfört brefvet, hvilkct genom
statsministern m, m. Ihres godbet blifvit författaren

t meddeladt<

Jl
*) Samma samlingt ett bref af sednare dato.
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Genom ofvannämnde ständemas beviljande hade

således drqttningen ernått första målet för sitt ifriga

sträfvande, nemligen tillåtelsen att i Sverge få med fri

religionsöfning sig uppehålla. En hvar väntade nu att

få se den vidare utvecklingen af hennes planer. Men,
besynnerligt nog ! hon begagnade ej den med så myc-
ket besvär vunna segren. Orsaken till denna uraktlå-

tenhet var måhända till en stor del Azolinis varningar

och Kristinas närmare besinning, men troligen bidrog

dertill också en annan omständighet. För Kristinas lif-

liga själ hade nemligen uppgått ett nytt ljus, ett helt

och hållet annat förslag, hvilket numera tilldrog sig all

hennes uppmärksamhet.

TRETTIONDESJUNDE KAPITLET.

FÖRSLAGET ATT BLIFVA DROTTNING I POLEN.

Konung Johan Kasirair hade länge varit trött vid

de obehag och sorger, som åtfölja kronor i allmänhet,

och i synnerhet den polska. Denna känsla mognade
ändteligen till beslutet att nedlägga regeringen, hvilket

också i September 1668 verkställdes. Sommaren förut

fick Kristina underrättelse om hans afsigt. Genast be-
slöt hon anmäla sig som sökande till den lediga kronan.

Verkliga orsakerna tyckas hafva varit ombytlighet och
regerings- eller utmärkelselystnad. Ingen af desse an-
ledningar kunde dock ofTentligen åberopas. Kristina

uppgaf derföre som skäl sin förvandtskap till de nu ur
Polen försvinnande Wasarna, hvarföre hon ansåg sig

förbunden bevaka slägtens möjliga anspråk. Hon råd-

förde sig med påfven, hvilken gillade förslaget, och
hrars bifall hon också åberopade såsom ytterligare an-
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ledning till underhandlingens fullföljande. Kanske tyck-

te hon sjelf, att icke ens dessa skäl voro tillräckliga för

att urskulda ett företag, som stod i sa skärande mot-
sats till hennes frivilliga nedläggande af den medfödda,
men hade ärorika och lugna svenska kronan. Hon be-

fallde 3erföre,att hela underhandlingen skulle hållas hemlig.

Om dess lyckliga utgång tycktes hon sjelf hysa tämlig

förhoppning. Jag är öfverlygaH, sade hon, all jag
skulle lyckas, om ej milt kön hindrade. I alla bref

omtalade hon emellertid sin likgilltighet i afseende på.

utgången, och försäkrade till och med, all hon blott

ogerna uppträdde bland de sökandes anlal, o. s. v.

Men för att genomdrifva saken skref hon dock en
mängd bref och tillställde allehanda stämplingar, stun-

dom af mindre ädel lieskaflenhet.

I egenskap af ombud sändes till Warschau polska

Cisterciensermunken Hacki, hvilken var som predikant

anställd vid hennes hof. Genom honom och genom
den i Warschau varande påfliga nuutien skulle den vig-

tiga, men i början hemliga underhandlingen bedrifvas.

Den nya påfven var mot l\rislina så gyunsani. a!t han
icke blott tillät detta användande af hans sändebud;
ulan äfven framdeles skref i egen person till polska

riksdagen ett bref, hvaruti han till det bästa anbefallde

drottning Kristina, såsom den der vore värdigast bära

deras krona. Kristinas egen inlaga till polska ständer-

na är författad med vanlig stolthet. Jag tror, skrifver

hon, alt utom könet, skall allt annat befinnas gynnan-
de för mina anspråk. Jag hoppas äfven all polska

folket aldrig får orsak alt ångra milt utväljande,

utan alt jag skall lyfla dess ära så högt, all med
undanlag af det lyckliga Rom, skola alla jordens folk-

slag afundas dess sällhet o. s. v.

Som medsökande till kronan hade anmält sig tsa-

ren af Ryssland, prins Ludvig C onde i Frankrike samt
hertigarne af Lothringen och Neuburg, den sednare för-

mäld med en syster till konung Johan Kasimir. Dessa

läto ur fulla händer iitdela guld åt riksdagens medlem-
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mar. Kristina hade intet sådant att gifva. Jrt^', sade

hon, jag vill segra endast genom mina förljenster och

genom den helige fadrens förord. Emellertid tycktes

polska ständerna sätta mindre värde på Kristinas för-

tjenster, än de andras guld. De fyra furstarne fingo

hvar sina anhängare; Kristina ingen. Det var för liac-

ki ett ganska kinkigt uppdrag att lemna henne en sä

motbjudande underrättelse och att för polackarnes tän-

kesätt uppgifva grunder, som icke för mycket retade

hennes egenkärlek. Han anförde af sådan orsak med
serdeles eftertryck en af polackarne yttrad önskan, att

deras blifvande regent måtte för konuugaslägtens upp-
rätthållande vara eller snart blifva gift. Kristina hade,

med tanken på denna möjliga invändning, redan i för-

väg yttrat sig sålunda. Ni kan använda följande list.

Förespegla polacliarne den förhoppningen, alt, i hän-

delse valet faller på mig, kunna deras ock den helige

fadrens böner måhända beveka mig till äktenskap. För
att göra detta så mycket troligare kan ni söka inbilla

dem, att jag är yngre än i verkligheten; hvilket dock

torde blifva svårt, emedan de troligtvis känna milt fö-
delseår. Detta yttrande läses i hennes formeliga för-

hållningsbref för Hacki. Några veckor efteråt skrifver

hon. Om jag icke på annat villkor kan lyckas, så

må ni gifva dem förhoppning om mitt blifvande äk-

tenskap och jag skall sjelf säga dem, att jag ämnar
gifta nig. Men eder säger jag, dock i största förtro-

ende : jag gifter mig aldrig. Någon nämnde, att pol-

ska republiken ville bestämma valet af hennes blifvande

man. Detta gick för långt. Kristina svarade: att ic-

ke gifta mig utan statens bifall vore drägligt ; men alt

taga emot den man, som de åt mig utvalt, det är en

sak, som jag aldrig kan lofva, aldrig kan göra. [[äl-

dre skulle jag skjuta ifrån mig polska kronan, äfvcn

om hon vore mig erbudcn. Men någonting sådant kom
aldrig i fråga. Ingen tänkte på att välja Ivristina till

drottning. Såväl Hacki som påfliga nuntien tyckas till

och med hafva ansett sitt uppdrag för både orimligt
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och löjligt och skött det derefter, åtminstone den sed-

nare.

De olika partierna kunde emellertid icke på länge

komma Öfverens, och riket hotades af inbördes krig.

Fruktan för ett sådant alstrade sluteligen i tänkesätten

en hastig Qch märkvärdig förändring. Man behöll de

främmande furstarnes guld, men förkastade deras per-

soner och valde enhälligt woivs^oden Wisniow^ieczky till

konung. Kristina tog saken lugnt och yttrade, det hon

förutsett denna utgång. Hon låt till och med Hacki

som sitt ombud lyckönska den nye konungen och öf-

vervara hans kröning. Men tillika efterfrågade hon

dennes födelsedag och ort, för att med stjerntyderiets

tillbjelp utforska hans blifvande öden.

Det misslyckade försöket lärer dock efterlemnat

något agg mot polackama. Fyra år derefter afled Jo-

han Kasimir i Frankrike, der han efter afsägelsen valt

sin boning. Vid underrättelsen om hans frånfälle ytt-

rade Kristina : det var ändå en tröst, att han fick slu-

ta sina dagar bland menniskor. Om han stannat i

Polen hade han fått den grämelsen att dö bland oskä-

liga djur.

Medan ofvanstående underhandlingar varade och för

att kunna bedrifva desamma med mera ettertryck, flyt-

tade Kristina hösten 1668 tillbaka till Rom^ der hon

sedermera allt framgent förblef.
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TRETTIONDEATTONDE KAPITLET.

KRISTINAS VISTELSE I ROM.

Eetraktaren af drottning Kristinas historia finner

deri tre tidepunkter, hvardera innefattande ett märkbart

tillbakaskridande, ett sjunkande i ära och aktning. Den
första var omkring 1651, då Kristina hade inom Sverge

temligen allmänt förlorat det höga anseende, hon förut

åtnjutit. Den andra var omkring 1658, då detsamma
inträffade inom en större krets, nemligen inför den sto-

ra europeiska allmänheten. Den tredje inföll omkring

1668, då hon ändteligen sjelf märkte , att tiden för

hennes ära och framgångar var helt och hållet förbi.

Fjorton år hade nemligen förflutit, sedan Kristina

nedlade svenska kronan. Hon hade under denna tid

försökt sin Ijcka på åtskilliga håll, men öfverallt stött

emot på ett tämligen kännbart sätt; och sådant ju län-

gre desto värre. Denna erfarenhet verkade så till vi-

da, att den nu mera fjratiotvååriga drottningen stannade

hädanefter i Rom och afstod från alla större och mera
vidt utseende förslag. Motgångarna förmådde likväl

icke böja hennes egenkärlek eller rätta hennes fel.

Hon förblef sig lik. I samma mån, som anseende, till-

gångar och krafter aftogo, i samma mån minskades vis-

serligen kretsen fÖr hennes verksamhet; men anlagen

och riktningen voro qvar och jttrade sig på samma
s3tt, ehuru nu mera på obetydligare föremål. I Kri-

stinas hvardagslif och i hennes romerska förhållanden

finner man, ehuru i förminskning, samma anda, samma
uppträden som förut i de europeiska. Vi hafva af

dessa sednare anfört så många och talande exempel,

att vi kunna bespara oss och läsaren framdragandet af

de förra.
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Den vackraste sidan hos drottning Kristina under

dessa sednare åren var det lifliga deltagande, hon visade

för konster och vettenskaper. Sjelf läste hon de för-

nämsta skrifter, som utkoramo, och uppmuntrade deras

författare medelst bref, beröra och belöningar. Flere

njttiga och rjktbara arbeten hade endast hennes un-
derstöd att tacka för sitt utgifvande. Hennes bokför-

råd, hennes rika samlingar öppnades med sällsynt be-

redvillighet för hvarje forskare, för hvarje älskare af

konst och vettenskap. I hennes palats voro utmärktare

resande samt lärda och konstnärer alltid välkomna. Der
sammanträdde den nyss inrättade fysiska och den af

Kristina förut stiftade vittra akademien. På denna sed-

nare af henne laggda grund bildades framdeles ett vit-

tert samfund, hvilket under namn af Årkadicn länge

blomstrade och hade sina utgreningar öfver hela Ita-

lien. Som minne och tacksarahetsgerd valde akade-

mien till sin beskyddarinna för alltid drottning Kristina

under benämningen Basilissa ^) , hvilket namn hon
bar i det första af henne stiftade sällskapet. —
Kristina inträdde sålunda i en ny tiderymd af vetten-

skaphg sysselsättning och ära, och från 1670- och

80-talet har man återigen en stor mängd skrifter
,

utgifna till hennes lof. De lärdas förtjusning var

oftast uppriktig, ty Kristinas tillgifvenhet för dem
och deras sysselsättningar var af samma egenskap

;

och uppmuni ringarna skänktes ofta med så mycket be-

hag och finkänslighet, att de hedrade både gifvaren och

mottagaren. Hon fick t. ex. vid något tillfälle höra,

att en ansedd vettenskapsman befann sig i för ögon-

blicket tryckande penningebehof. Genast skickade Kri-

stina 200 dukater jemnte följande skrifvelse. Jag sän-

der eder härhos en gåfva, ehuru den svarar hvarken

mot eder förtjensl eller min önskan. Jag rodnar der-

öfver; det är eder hämnd. Nämn ej ett ord härom,

så framt ni icke vill dödligt såra drottningen, Sjelf

') Drottning på grekiska språket.
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sysselsatte hon sig mycket med vittra och vettenskap-

liga ämnen, afliörde andras arbeten i handskrift och

hjelpte till att granska och förbättra dera, äfven genera

att tillägga verser och meningar af egen uppfinning.

Bland vettenskaperna älskade hon ganska mycket mate-

matik, kemi och astronomi. Hon kunde tillbringa hela

dagar vid smältugnen, hela nätter vid det mot stjer-

norna riktade synröret, följande med spänd uppmärk-
samhet naturens under och de lärdas förklaringar. Stun-

dom tyckes hon likväl halva förirrat sig på guldmake-

riets och stjerntyderiets fält; men vid andra tillfällen

dref hon sjelf uppenbart gäckeri med i synnerhet den

sednare villfarelsen.

Med så liflig kärlek för vittra arbeten , har Kri-

stina naturligtvis äfven sjelf som författarinna tagit pen-

nan. Det var i synnerhet under sednare åren af vi-

stelsen i Piom, som hon egnade sig åt denna sysselsätt-

ning, och föremålet blef hennes egen person och sty-

relse. Hon började skrifva sin historia och tillegnade

detta arbete åt ingen mindre än åt Gud sjelf. Skrif-

ten röjer mycken lätthet och kraft i språkets behand-
lande, men upphör redan med år 1636, måhända af

trötthet vid det enformiga arbetet. Kristina beslöt an-

förtro det åt någon annan, och valde Isak Vossius.

JSi, skref hon, hvilken som ögonvillne sett den höga
lycha, Sverge åtnjutit under min regering, ni skall

skrifva min historia utan lågt smicker y men med den

enkla sanningj hvilken jag älskar lika högt^ som jag
hatar lögnen. Förmodligen var det i afsigt att skafla

honom erforderligt kunskapsförråd till ett sådant ar-

bete, som Kristina lät en af sina sekreterare uppsätta

ett sammandrag öfver de förnämsta händelserna under

hennes regering. Hon har sjelf öfversett handskriften

och i brädden insatt en mängd anmärkningar. I det

hela var hon missnöjd med arbetet och lät Galdenblad

uppsätta ett annat sammandrag, uttryckligen till ledning

för Vossius. hvilken handskrift hon likaledes genomgått

och försett med brädd-anmärkuingar. Af okänd anled>
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ning blef Vossii verk aldrig företaget och han sjelf dog
ett par månader före drottningen.

Man har låtit trycka urskrifterna till både Kristi-

nas eget arbete, och de tv°ånne sammandragen jemnte

hennes vidfogade anraiJrknipgar. Det tyckes, som man
der borde vänta många och pålitliga upplysningar ; men
förhållandet är, att Kristinas uppgifter både å ena och
andra stället öfverflöda af misstag, föranledda af ett

under år och öfverlastning svigtande minne, måhända
någon gång af hennes förblindande egenkärlek. Ty man
finner äfven här mångfaldiga spår af denna svaghet.

Man läser t. ex. följande anmärkningar af hennes egen

hand: Kristina har aldrig haft någon gunstling. —
Det var för Kristina nästan omöjligt alt misstaga sig

på menniskor. — Kristina lemnade Sverge mera blom-

strande och lyckligt, än det någonsin varit o. s. v.

Utom ofvannämnde arbeten har man efter Kristina

tvänne uppsatser, innehållande anteckningar eller rättare

sagdt loftal, det ena öfver Alexander, det andra öfver

Caesar. Dessutom har hon efterlemnat en betydlig sam-
ling sede- eller täukespråk samt andra allmänna an-

märkningar. I dessa skrifter, der hennes egen person-

lighet icke så ofta och störande träder emellan, visar

Kristina mycken skarpsinnighet i uppfattning, kraft i

uttryck samt i allmänhet ädla och högsinta tänkesätt.

Hennes bref deremot äro, såsom de anförda exemplen

visat, ganska ofta vanställda af en motbjudande egen-

kärlek, af en oförmåga att tänka eller tala om något

annat än sin egen person. Ordet jag förekommer nä-

stan i hvarenda mening.

Kristinas ofvannämnde arbeten voro författade på
fransyska språket, hvilket hon bland alla häldst och
nästan uteslutande begagnade.

Hennes ofta omtalade egenkärlek hade af motgån-

gen blifvit snarare ökad än minskad. Prof derpå äro

ej sällsynta. Hon hade t. ex. i sin tjenst en sångare»

benämnd Rivani. Medan drottningen 1667 vistades i

nord^i, öfyergick Rivani till hertigens af Savojen tjenst.



309

Kristina ansåg det som en skymf mot sin höghet. Hon
skref till sin i Rom varande sekreterare: ni skall på
höfligt sätt underrätta Savojens sändebud, att jag al-

drig afskedat och aldrig ämnar afskeda Rivani, och

att jag hoppas, det hertigen icke vill tubba honom ur
min tjenst. Jag skall aldrig tillåta, att han utbyter

den mot en annans , ty han är till här i verlden en-

dast för min skull, och om han icke sjunger för mig,

så skall han icke heller länge sjunga för någon an-

nan, hvem det ock vara må. Om han ock säger sig

hafva förlorat rösten,- det gör ingenting. Sådan han
år, skall han lefva och dö i min tjenst, eller träffas

af min hämnd. — Om sitt kouungshga anseende blef

Kristina mer och mer ömtålig, sluteligen ända till små-
aktighet och öfverdrift. Hon ville anses och behandlas

som en sjelfständigt regerande konung; och påstod sig

t. ex. hafva rättighet att upphöja i adeligt stånd. För
att genom verkställandet bevisa denna sin magt, utfär-

dade hon adelsbref för en sin kammarjungfru. Flickan

var, enligt sägen, barberaredotter från Pesaro med namnet
Octavia Passegli. Till hennes nya adeliga namn valde Kri-

stina likasom på spe det gamla, uti Italiens häfder så rykt-

bara Qiustiniani. — Kristina erkände sjelf , att hon bland

alla hufvudstäder ville häldst bo i Rom, emedan hon
der icke nödgades gifva vika för någon annan än för

påfven, åt hvilken äfven de^mägtigaste katolska regen-

ter lemnade företrädet. — Aret efter sin tronafsägelse

hade hon den tillfredsställelsen, att i likhet med en

regerande person uppvaktas af sändebud från ett och
annat hof. Men det skedde aldrig mer. Hon sjelf

deremot fortfor att af åtskilliga stundom nog ringa och

sjelftagna anledningar, än till det ena än till det andra

hofvet afiärda ombud, för hvilka hon fordrade samma,
stundom högre rang än för sändebuden från de mägti-

gaste regenter. Hon befallte Olivecrantz att i egenskap

af generalguvernör öfver hennes underhållsländer be-
gära excellenstittel samt rang och plats näst efter Svea

rikes rad och öfv«r alla audra ämbttsmäu. Det tyckes
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som Olivecrantz icke med serdeles eftertryck bevakat

dessa anspråk, hvilka naturligtvis skulle ådraga honom
ledsamheter och åtlöje, hvarlöre Kristina omigen och
vid straff af sin onåd befalUc honom icke gifva exccl-

lenstittel åt någon annan än dem, som sjelfva visade

honom denna uppmärksamhet lillbalta. Ni skall, til-

lade hon, vara ganska svartsjuk om min ära i eder

person. Till fredsunderhandlingarna i Nimvegen 1678
skickade hon sin dåvarande sekreterare och ståthållare

öfver Gotlland och Oland Cedercrantz, Det besyn-
nerliga i föremålet för hans uppdrag skola vi framdeles

omtala ; här blott Kristinas föreskrifter om underhand-
lingssättet, l:o. Cedercrantz skall af cnhvar fordra
excellenstilleln. 2: o. Då han talar om sin drottning,

skall del ske under benämning af drottning Kri-
stina eller blott drottningen. Andra regenter skola

kallas, konungen af Spanien, drottningen af Frankrike
o. s. v. 3:o. Han skall icke lemna försteget åt nå-
gon annan bland fredsombuden än åt påfvcns; dock

äfven ål kejsarens; men detta sednare blott i den hän-
delse, att franska och spanska ombuden föregå med
sådant exempel. 4:o. Uti alla skrifvelser måste drott-

ning Kristinas namn sättas näsl efter påfvens och
kejsarens och framför alla andra regenters. 5: o. Vid
andra konungars namn skall Cedercrantz icke under-

låta titteln serenissimus *) men hvarken mund-
teligen eller skrifteligen sjelf gifva eller tillåta

andra gifva Kristina denna benämning. Skall hon
hafva någon dylik, så måste det vara titteln Au-
gusta-), eljest vill hon blott hela drottning Kri-
stina, hvilket namn hon påstår' vara större än alla

andra verldens tilliar o. s. v. Man finner, att Kri-

stinas egenkärlek genom hennes ovanliga lycka och

') D, v. s. Durchlauchtigstc ; hvilket da för tiden bruka-
des icke blott för konungar, utan äfven för kurfurstar.

^) En benämning, som en jast nyttjades om romerska kej-

sarinnan.
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framgång i ungdomsåren skjutit så djupa rötter och så

stark växt, att den aldrig mer kunde hämmas. Mot-

gångar och förödmjukelser af alla slag kunde ej böja

eller tillrättavisa utan tjenade blott till alt förbittra och

förhärda hennes stolta ande, så att den sluteligen förföll

till en löjlig sjelfdjrkan. Kristina var qvick, var skarp-

sinnig, var i många fall klok och förståndig ; men så

snart punkten af hennes egenkärlek vidrördes, var det

förbi med alla dessa hennes goda egenskaper.

Ofvannämnde svaghet medförde andra ganska o-

Ijckliga följder. Den hindrade nemligen Kristina från

allt umgänge med hennes likar, emedan dessa för egen

ära skull omöjligen kunde erkänna hennes öfverdrifna

anspråk. An olyckligare var, att ingen redligt sinnad

man stannade i hennes omgifning. En sådan kunde

nemligen omöjligt stillatigande åhöra, bifalla och verk-

ställa hennes besynnerliga, ofta ganska orimliga infall

;

och motsägelser medförde genast onåd. Så blef Kri-

stinas hvardagliga umgänge mer och mer nedflyttadt

till personer icke blott af lägre rang och anseende,

utan äfven af sämre art, för det mesta till sådana, som

af svaghet eller lycksökeri smickrade hennes fåfänga

och bejakade hennes infall. Mer eller mindre med-

vetslöst kände hon sjelf deras föraktlighet; men detta

bidrog endast att vid jemnförelsen öka hennes höga

tanke om sig sjelf; och att i tal och uppförande vänja

henne vid det sjelfsvåld, som menniskan stundom til-

låter sig, då hon ej bindes af aktningen för sin omgif-

ning. Detta sjelfsvåld visade sig mer och mer uti åt-

börder, .ord och uppförande; ingendera passande för

den höga plats, hon innehade, och det höga värde hon

satte på sin egen person. Hon tillät andra och stun-

dom sig sjelf ett ganska oanständigt skämt och sökte

ett slags ära eller nöje deri att genom grofheter sätta

sitt sällskap i förlägenhet, och det utmärkande i hen-

nes infall var ofta mindre deras qvickhet än deras påflu-

genhet. Utan något band blef lynnet mer och mer

hejdlöst och uppbrusande vid minsta motgång eller
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motsiigelse. Det hände i vredens stund, att hon sjelf

med kapprapp bestrafiade sina tjenare och från munnen
till och med från pennan flödade vid sådana tillfällen

uttrycken: dumhufvudj nöt, lögnare, bedragare o. s. v.

Under nästan hela denna tid bebodde Kristina

palatset Riario, beläget i qvarteret Longara. Genom
missbruk. af qvartersfriheten samt genom den osedlighet,

som vanligen rådde inom drottning Kristinas hof, blef

detta qvarter en fristad och inom Rom en slags hufvud-

stad för brottslingar och laster af alla möjliga slag. I

afseende på drottningens egen person utspriddes ganska

vanhedrande rykten, i synnerhet om allehanda kärleks-

förbindelser; och man finner dylika beskyllningar äfven

i tryck flerestädes upprepade. Vid närmare granskning

synas likväl dessa sednare mer eller mindre osannolika

samt föranledda, dels af Kristinas sjelfsvåldiga uppfö-

rande, dels af de många ovänner, hon förskaffade sig.

Hennes gunstlingar eller tjenare^ vanligtvis föraktliga

personer, blefvo sedermera hennes bittraste fiender.

Dessa begagnade den närmare kännedom, de under nå-

detiden bekommit, och tillfredsställde sedermera sin och
allmänhetens skadelystnad genom att röja, hvad dem i

förtroende meddelats. Så blefvo alla Kristinas fel fram-

dragna icke blott skoningslöst, utan ofta nog sannings-

löst; så att man förvånas öfver författarnes djerfhet att

utesluta förmildrande och tilldikta förvärrande omstän-

digheter, till och med att oförskämdt utsprida de gröf-

sta osanningar. Det finnes om drottning Kristina en

mängd skildringar och lefvernesbeskrifningar m. m.
alla af smygförfattare, hvilka blygts utsätta sina namn,

men alla med syftemål att än mera nedsvärta hennes

utom dess nog mörka bild. I dessa skrifter finner man,

i synnerhet från tiden efter tronafsägelsen, en mängd
skändeliga beskyllningar af alla slag. Vi qvariemna

sådana i den tystnad och glömska, hvari de redan

sjunkit. Författarnes påtagliga bitterhet och osaunlor

gar beröfva det hela all trovärdighet.
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TRETTIONDENIONDE KAPITLET.

KRISTINAS OMGIFNING I ROM.

Första rummet uti Kristinas omgifning tillkommer

kardinalen Decius Azolini. Han var tre år äldre än

hon sjelf; storväxt, stark, svartli?irad, med lifliga ögon

och behaglif^t utseende, ehuru långt ifrån skön. Ge-

nom god uppfostran, snille, arbetsamhet och behagligt

umgänge, hade han redan som ung uppstigit till vär-

dighet af påfvens handskrifvare. Hvad han i denna

egenskap författade, utmärkte sig genom ädla och sinn-

rika tankar samt träffande framställningssätt, så att paf-

ven kallade honom sin örn, i likhet med den kapito-

linska Jupiters budbärare. Man vill dock påstå, det

Azolinis klokhet stundom urartade till slughet och för-

ställning, samt att han någon gång låtit begagna sig

som kunskapare. Säkert är, att han åtnjöt stort an-

seende hos alla partier, hvarföre han också upphöjdes

till kardinal redan vid 29 års ålder, eller ett år före

drottningens ankomst.

Första anledningen till Kristinas ynnest för Azolini

framställes sålunda. Hon skulle besöka en kyrka, men
hejdade sig vid utstigandet ur vagnen, villrådig och.

tvekande; ty vägen till kyrkdörren var betäckt af myc-
ken gatsmuts. Azolini , händelsevis närvarande , såg

hennes förlägenhet, ryckte manteln från sina axlar och
bredde den för drottningen, hvilken under tacksägelser

begagnade hans artighet. Så berättades i Rom denna
för öfrigt teraligen osannolika händelse. Det vissa är,

att Azolini redan vid drottningens första ankomst vann
hennes välvilja. Vi hafva omtalat, huru hon enligt

FryxeIls Ber. X, 14
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påfvens förslag anförtrodde honom högsta inseendet öi~

ver sina penningeangelägenheter. Denna befattning var

ganska kinkig, med afseende så väl på Kristinas Ijnne,

som på den verkliga brist, h vilken uppstod under Kari

den tiondes och elftes krig, då penningarna från Sverge

jnflöto mindre regelbundet. Azolini lyckades dock öf-

ver förmodan. Han hade en serdeles förmåga att leda

Kristina från och till, och det så, alt hon icke märk-
te hans inflytande. När ej detta lyckades, samtyckte

han med god min till drottningens infall, men sökte på
annat sätt hindra deras förderfliga följder. Han såg

till exempel huru hon bortslösade stora summor ge-

nom guldmakeriet och huru hon dervid blef på det

' skändligaste sätt plundrad och bedragen. Att med skäl

afråda var fåfängt; han förde alltså till henne en annan

guldmakare, hvilken dock förut måst lofva att tillfreds-

ställa hennes vurm ; men på ett för kassan mindre

kännbart sätt. Denna gången misslyckades dock Azo-
lini; emedan den antagna guldmakaren, likasom hans

företrädare, var en bedragare, och slutade med att

narra både drottningen och kardinalen. Krislina fatta-

de emellertid för Azolini så mycken välvilja, att hon i

Juni 1667 utnämnde honom till sin arftagare, dertill

måhända också ledd af ovilja mot Sverge, ty det sked-

de några dagar, sedan hon blifvit ifrån nämnde land

tillbakavisad på det förödmjukande sätt, vi förut om-
talat. För Azolini ökades frän detta ögonblick lusten

alt hejda Kristinas slöserier; men tillika faran, alt der-

igenom ådraga sig misstanken för egennytta. Den slu-

ge mannen styrde med försigtighet mellan dessa klippor

och lyckades icke blott bibehålla utan äfven öka Kri-

stinas välvilja. Han är, sade hon, qvick som en djef-

vul, god som en engel och högsmnad som en Alexan-

der. Hon yttrade vid något tillfälle, atl del lefde blott

tre män, för hvilka hon hyste någon serdeles aktning;

och dessa voro, Condé för dess mod, kardinal De Retz

för dess snille och kardinal Azolini för dess artighet.

W.n annan gång tabids hon med mycket beröm om
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Axel Oxensljerna, och tillade slutligen: ehuru jag Jiänl

de flesta vlmärkla personer i Europa, har jag Wcväl

funnit bloll en, som Ofvcrlräffal den store rikskanslern.

Denne eude skulle vara kardinal Azolini.

DEL MONTE.

^

Horace de Bourbon, markis Del Monte, var af en

gammal italiensk slägt, hvilken påstod sig härstamma

från den uråldriga Bourbonska ätten i Frankrike och

således vara i förvandlskap med det regerande fransy-

ska konungahuset. Den italienska grenen hade små-

ningom nedsjunkit till mindre anseende och förmögen-

het. Dess markisat, Monte, var beläget i Apeniniska

bergen och ofta ett tillhåll för röfvare. Man sade, alt

den förnäma men fattiga slägten lemnade dem sitt be-

skydd mot andel i deras rof.

En hög och vacker växt, bredt ansigte och stor

mun, en örnnäsa mellan tvänne djupt liggande ögon,

ljus hy och ljusbruna hår, starka lemmar, iuböjda föt-

ter samt en rask men osäker gång; så beskrifves det

yttre af den man, som under tjugu års tid hade när-

maste inseendet öfver Kristinas bof. Alla författare

teckna honom som en fin frossare, vällustig ända till

ulsväfning, grym under ytan af vänlighet, egennytlig

och på samma gång slösare samt falsk spelare ; men
dertill med djerfhet och slughet att dölja eller förneka

dessa sina laster. Det säges, att han för något brott

blifvit förvisad påfliga staterna, då han år 1666 träffade

drottning Kristina i Trident och antogs i hennes tjenst.

Han medföljde på den misslyckade resan till Sverge och

Hamburg, i hvilken sednare stad han aflade ett af sina

första prof. Det var nemligen han, som styrkte Kri-

stina i hennes föresats att oaktadt allt afrådande till-

ställa del förut omtalla och så olyckligt aflöpande fyr-

verkeriet. Del Montes enda syfte dervid skall ha fva

varit, att som ordnare af högtidligheten kunna medelst
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falska räkningar deröfver späcka sin pung. Ofvan-

nämpde smj'gfdrfattare, de enda, som lemna någon när-

mare beskrifning om Kristina och hennes hof under de

sista tjugu åren; alla anföra mot Del Monle en mängd
ohyggliga gerningar, utsväfningar, mutor, bedrägerier,

våldsamheter, förgiftningar, tiil och med mord. Men
emedan dessa skrifters trovärdighet är med skäl miss-

tänkt, vilja vi ej uppehålla läsaren medelst anförande

af några enskildheter, hvilka måhända torde vara upp-
diktade eller åtminstone vanställda. Säkert är, att Del

Monte visste i hög grad vinna, och hvad svårare var,

oupphörligt bibehålla Krislinas valvilja och förtroende.

Hon utnämnde honom efter hvartanuat till öfverstall-

mästare, hofmarskalk samt sluteligen till excellens. Den
förra hofmarskalken, hertigen af Poli, fastän tryckt af

fattigdom, lemnade dock sin syssla för att ej nödgas

tjena under en så föraktlig äfventyrare. Fransmännen

ville alldeles icke erkänna den nya excellensens slagt-

skap med deras konungahus. Kristina deremot trodde

eller låtsade tro derpå och tycktes finna ett nöje uti

att smickra sin egen och såra Ludvig den fjortondes

fåfänga med den föreställningen, att en af den mägtiga

konungens anförvandter var hennes tjenare. Som hon

vid denna tiden stod i häftig spänning mot samma
konung, bar man trott, alt detta var för henne ett nytt

skäl till Del Montes bibehållande, och han för-

blef i oafbrutet åtnjutande af hennes välvilja, ända till

sin död, hvilken lärer hafva inträflal 1687.

Han efterlemnade en son, hvilken Kristina redan

förut hade förmält med en nära slägtinge till den mör-

dade Monaldeschi.

WASANAU^.

Uladislaus Constantin Wasa, grefve af Wasanau,

var på sidolinien son af konung Uladislaus och ett

polskt fruntimmer. Han hade ett behagligt, ehuru in-
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galunda skönt utseende, godt förstånd, redliga tänkesätt,

ett stilla, slappt och långmodigt lynne, dock i yngie åren

ganska kärligt. Efter fadrens död besökte han Eng-
land, Holland och Frankrike ; men kunde ingenstädes

göra någon serdeles Ijcka. Uti sistnämnde land träffa-

des farbrodren Johan Kasimir, hvilken efter polska

tronafsägelseu derstädes nedsatt sig. Denne upptog

ynglingen m«d välvilja och ämnade till och med form-

ligen erkänna honom som brorson. Sådant hindrades

dock genom afundsmäns stämplingar samt Johan Kasi-

mirs vankelmod och snart påfiiljande död. I testa-

mentet utnämndes en pfaltsisk furstinna till arftagerska

och Wasanau blef förbigången. Kristina, den enda som
kunnat vid detta tillfälle understödja honom, gjorde sjelf

anspråk på Johan Kasimirs qvarlåtenskap, ehuru förgäf-

ves. Wasanau vände sig emellertid till henne, det en-

da stöd, som honom återstod. Han blef mottagen med
välvilja och anställd som kapten ölver hennes lifvakt.

Azolini och Del Monte sågo ganska ogerna en sådan

person fästad i grannskapet af Kristina. De befarade,

att denna slägtinge skulle med dem dela hennes väl-

vilja och frikostighet, måhända blifva hennes enda arf-

vinge. Farhågan ökades än mer, när efter någon tid

det uppstod en liflig kärleksförbindelse mellan honom
och Oklavia Gjustiniani. Man talte till och med om
äktenskap, och det var mer än troligt , att Kristinas

slägtinge och hennes förtrogna kammarfröken före-

nade skulle uteslutande vinna och begagna hennes

välvilja och frikostighet. Kör att sådant hindra spuu-

nos åtskilliga ränkor, och sluteligen lyckades det att

bortgifta Oktavia med en fattig neapolitansk adelsman,

.hvarvid dock Azolini måste ur egen kassa lemna 10,000
riksdaler som hemgift. För att aflagsna också framtida

faror ställde man så till, att Kristina skickade grefve

Wasanau till Hamburg och Sverge, för att der ordna

hennes enskilda angelägenheter. Det säges, att han un-

der denna resa upptäckt och framdragit en hop för-

snillningar och underslef, hvilka flere Kristinas förval-

tare så högre som lägre sig tillåtit. Juden Texeira
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skall då af frulitan för djlika efterräkningar hafva metl

Azolini och Del Monte förenat sig till Wasanaus stör-

tande. Huru det tillgått vet man icke, men Kristina

blef inom kort mot den olycklige grefven ganska upp-
bragt. Jag är, skrifver hon, icke nöjd med edra bref,

hvilka äro alltför torra. Öfver eder långsamhel är
jag sa förargad, att jag icke kan omtala det. Min
eld och eder flegma passa icke tillsammans. Jag har
afskickat er för att påskynda de långsamma svenskar-

ne; men ni lägger i dess ställe eder tröghet till deras.

Sådant är icke all ställa sig in hos mig. Några vec-

kor derefter skref hon i samma anda : jag är till yt-

tersta grad förvånad öfver eder odrägliga långsamhet

och rent fövtviflad öfver slarfvet och trögheten i edra

bref. Om ni tror er ha alt göra med konung Johan
Kasimir, så bedrar ni er ganska myckel, ty jag är
icke af samma ull som han. För att behaga mig må-
ste ni skrifva och handla med mera liflighct. Efter

någon tid skref hon om igen : ni skulle dö af blyg-

sel om, ni vore i stånd att bedöma edra bref; men jag
finner tydligt, alt ni duger till ingenting, icke ens att

inse osh förbättra edra fel. Ni litar måhända derpå,

att jag erkänt eder som slägtinge på venstra sidan.

Usling I Ni bedrager eder mycket! Vet, att konungar
hafva intet blod, och a,tl jag aktar mitt så föga, att

jag låter det strömma bort, så snart jag finner det

förskämdt. Ni är icke son af konung Uladislaus, utan

visserligen af Johan Kasimir; åtminstone är ni ett lika

stort nöt som han. Farväl! Wasanau tålde och ur-

säktade sig. Kristina å sin sida blidkades och bibehöll

i sin tjenst den så djupt förnedrade mannen.

Vid återkomsten till Rom sägas nya uppträden

hafva furefallit, hvarvid Kristina så förhelsat sig, att

hon med en rörkäpp slog Wasanau i hufvudet och A-

zolini måste ställa saken till rätta. Kristina blidkades

och behöll Wasanau qvar. Wasanau log emot och

stannade cjvar.
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I så obehagliga förhållanden lefd« nu tillsammans

3isla ättlingarna af det både i Polen och Sverge utdöen-

de Wasahuset. An mera märkvärdigt var att se den

store Gustaf Wasas, den odödliga svenska reformatorns

och protestantens afkomlingar, som katoliker tillbringa

sina sista dagar i påfvens hufvudstad och i hans nåde-

bröd.

Uti sitt testamente anslog Kristina åt grefvR Wasa-
nau ett årsunderhåll af 500 ecus. Detta har antini^-en

icke utfallit eller också varit otillräckligt, ty Wasanau
befann sig efter drottningens död i förlägenhet, till och

med i verklig fattigdom, så mycket tyngre, som han nu

redan var sina sex och sextio år. Af Larmhertighet

och gammal bekantskap förhjelpte kardinal Albani ho-

nom till en syssla vid påfliga hofvet. Den gamle man-
nen tillbragte sina sista år under stilla, trägna och from-

ma böner och gudaktighetsöfningar; i menniskors ögon

ända till öfverdrift. Ändteligen afled han 161>3 vid

sjuttiofem års ålder. Af tacksamhet testamenterade han

sin lilla qvarlåtenskap åt Albani. Denne lät derföre

läsa Själamässor och uppresa en hedrande minnesvård

öfver sin redlige och fromsinnade vän.

GALDENELAD.

Anders Brovall, son af en borgmästare i Skara,

blef på 1600-talet af fransyska sändebudet i Stockholm

utskickad jemnte några andra ynglingar, för att i en ro-

mersk jesuiterskola uppfostras till katolska omvändare

för norden. Ynglingen gjorde snabba framsteg, serd«-

les uti språk och vitterhet, hvarjemnte han med mycken
ifver omfattade de sköna konsterna. På hedrande be-

tyg om lärdom och uppförande valde Kristina honom
till

\
sekreterare för sina svenska ärender, hvilkeu befatt-

ning han förestod ända till drottningens död och till

hennes fullkomliga nöje. Antingen af öfvertygelse eller

af smicker rättade han sig noga efter fordrmgarne af
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hennes stolthet; och de bref, som han i hennes namn
uppsatt, äro fulla af sådana sjelikärlekens kraftord,

hvaraf vi redan anfört många exempel. Det var just

djlika, Kristina mest tj'ckle om. Under sådana stallen

plägade hon i utkastet sätta: ni skrifver gudomligt;

ni har rätt; ni är etl snille; o. s. v. Det tyckes,

som hon adlat honom med namnet Galdenblad, hvil-

ket han sedermera förde.

Denna Galdenblad omfattade med mycken ifver

tanken j)å Svergcs återomvändelse, och underkastade

sig otrolig möda för vinnandet af detta ändamål. Han
uppletade alla till Rom ankommande svenskar och sök-

te öfvertyga dem om katolska lärans företräden; och

lät dervid ingenting afskräcka sig. Till och med fångna

soldater och skeppsbrutna sjömän blefvo af honom upp-
sökta, understödda, undervisade och ofta till katolska

läran omvända; äfvenså ett icke obetydligt antal fatti-

gare adelsmän samt andra personer ur medelklassen.

t"Ör dylika nödgades han ofta taga Kristinas kassa i

anspråk, stundom utöfver hennes tillgångar, eller nit.

Lofva edra lärjungar milt beshydd, skref hon, blott det

icke kostar mig något, ty jag har för närvarande alls

inga 'pengar. Men, om Gud ger mig några dylika,

skall jag gerna dela med mig; ty det är medel, men
icke vilja, som felas. Kristina var beskyddarinna för

det i Rom varande brigitlinerklostret. Hon använde

dess medel att befordra Galdenblads omvändelseplaner

och underhålla hans lärjungar; hvilka sednare slutligen

blefvo så många, att de medtogo klostrets alla tillgån-

gar.

Anders Galdenblad öfverlefde sin herrskarinna och

sysselsatte sig sedermera med att ordna hennes eflerlem-

nade papper. Efter några år afled han sjelf på ett

landtgods uti Italien.

Anders Galdenblad hade uthämtat och till katol-

ska läran omvändt två sina yngre bröder, hvilka båda

antogo hans adliga namn. Den ena af dem ingick som
simpel soldat i venetianska krigshären, men bragte sig
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sluteligen upp till öfverste. Han dog ogift och efter-

leinnade en ganska betydlig förmögenhet, hvilken ärfdes

af yngsta brödren. Denne hade någon tid tjenat som
simpel dracon i österrikiska hären, men öfvergick sedan

till andeliga banan och blef snart genom kunskaper och

lagande nit sä ulmärkt, att han valdes till rektor vid

det jesaiterkollegium, som i Lintz var inrättadt för be-

Ibrdrande af nordens återomvändelse. Han hade till och

med det lörlroendet alt några år vara biktfader åt kej-

sar Karl den sjette i Wien. Efter arfvet af broderns

rikedomar fsresatte han sig att uteslutande använda dera

för slägtens och sysslans ofvannämnde och gemensamma
syftemål. Jemnte och i sammanhang med sitt jesuiter-

kollegium inrättade han derföre en enskild undervis-

ningsanstalt, der svenska ädlingar kunde erhålla ända-

målsenlig uppfostran; och som man lockande försäkra-

de, ulan något slags samvetslvång. Med stora upp-
offringar uthämtade han många svenska gossar, under-

höll derjemnte brefvexling med åtskilliga personer inom
fäderneslandet och ditskickade äfven en och annan för.

klädd omvändare. Detta skedde på 1730-talet. Sven-

ska regeringen fick underrättelse om hans förehafvanden

och skickade omvändaren ut igen, men lät dereraot

tillbakabämta en hop gossar, som redan voro på vägen
till Lintz. Johan Galdenblad dog 1736.

I följe af en hos päfvarne tilltagande slapphet och
likgilltighet, återsjönko dessa omvändelseanstalter snart

till fullkomlig overksamhet och klostrens innevånare

iingo förtära deras tillgångar, utan alt arbeta för det

mål, hvartill de voro anslagna.

Efter denna korta afvikelse vända vi oss åter till

drottning Kristina och hennes romerska omgifning.

CLAIRET POISSONNET

var född i Frankrike och af ringa föräldrar, så alt han,

enligt somligas uppgift, icke lärt hvarken skrifva eller
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J'asa. I sin ungdom fick han som betjent resa omkring

Ull Italien, Tyskland och Polen; sluteligen också till

Sverge, der han blef på Bourdelots bemedling antagen

vid drottningens kök. I ett af värdskapen var han
förklädd till flicka och utförde sin roll så väl, att det

väckte allas och äfven drottningens uppmärksamhet.
Från detta ögonblick var hans Ijcka gjord. Han an-

togs till Kristinas kammartjenare, men blef egentligen

den förtrogne haudtlaugare, hvilken åt henne uträttade

en hop både kinkiga och ganska olikartade uppdrag.

Häldst, oftast och skickligast utöfvade han spejarehandl-

verket. Han egde stor förställningsgåfva och vissts för-

IrälBigt att under en låtsad uppriktighet framlocka an-

dras tankar. Vanligtvis skedde det vid glaset; men e-

huru han sjelf log rundeligen till bästa, hände dock

aldrig, hvarken att han jppade sina egna hemligheter,

ej heller alt han glömde, hvad andra }ppat. Det sä-

ges, att franska ministern, som kände Clairets förmåga

i denna vag, förböd sitt folk någonsin ingå i samtal

med en sådan frestare. Det säges äfven, att Clairet var

den ende, som kände rätta orsaken till och alla om-
ständigheterna vid Monaldeschis död; men han teg som
grafven. För öfrigt var han en glad och lefuadslustig

man, som föga sörjde för morgondagen. Han qvarblet

i Kristinas Ijenst till sitt sjuttiondesjuude år, d. v. s.

till sin död. I efterlemnadt testamente utnämnde han

drottningen till sin enda arfvingc; men snart befanns,

att hela qvarlåtenskapen utgjordes af skulder. Krislina

ii ek betala både dem och hans begrafning.
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FYRATIONDE KAPITLET.

KRISTINAS SEDNARE FÖRHALLANDEN TILL SVERGE.

Mellan Sverge och drottning Kristina föreföllo mån-
ga och ganska obehagliga slitningar, och det nästan oupp-

hörligt ända till drottningens död. Anledningar gåfvos

å ömse sidor. Under krigsårens nöd blefvo Sverges

förbindelser till Kristina icke på långt när uppfyllda,

och hon försattes derigenom mången gång i verklig för-

lägenhet. A hi^nnes sida deremot voro anspråken ofta

så orimliga och för Sverge så skadliga, att de ound-
gängligen skulle väcka harm och missnöje. Åtskilliga

försök till sammanjemkning blefvo vidtagna, men för-

gäfves.

Ar 1672 skickades Del Monte till Sverge med upp-

drag att ordna Kristinas angelägenheter. För att gifva

mera eftertryck åt underh indiingen beslöt hon sjelf re-

sa efter, hvilket likväl icke gick i verkställighet. Del

Monte tyckes icke hafva uträttat någonting hufvudsak-

ligt.

Genom underhafvandes bedrägfrier fick Krisfin.i

alltför liten inkomst af de länder, som voro åt heiin*

anvisade. Redan år 16G8 föreslog hon derföre, att åt

Sverge afstå Ösel, Gottland och pommerska tafTeigodscn

mot hela hertigdömet Bremen , under full suveränitet

lör drottningen och med förbindelse afalla europeiska stater

utt lemna detta scdnare land beständig neutralitet. Förslaget

misslyckades den gången, men återtogs IfiSI. Då varande

kanslipresidenten Bengt Oxenstjerna visade benägenhet

för saken, troligen i afsigt att befrias frän den obehag-
liga och oupphörliga intrasslingeri med Kiislinas enskil-

da angelägenheter och ämbetsmän. Likväl kunde Sver-

ge icke bevilja sureräaiteteu; de andra staterna ej hel-
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ler neutraliteten. Kristina ville ej afstå från någondera^

hvarföre underhandlingen fördröjdes och slutligen upp-

hörde utan någon påföljd.

]När Karl den elftes förmyndare voro i begrepp

att genom förbund med Frankriite inveckla Sverge i

krig mot de flesta europeiska staterna, blef Kristina

ganska orolig; ty hon mindes, huru under Karl den ti-

ondes fejder hennes underhållsländer blifvit härjade och

hennes inkomster förminskade. Hon sökte genom var-

ningar och råd afvända stormen, dock forgäfves. I

slutet af 1674 utbrast kriget och medtog Sverges till-

gångar, hvarförutan de pommerska taffelgodsen blefvo

innan kort af brandenburgska truppar förhärjade. Kri-

stina begärde skyddsbref och neutralitet; men ingendera

aktades. Hennes inkomster uteblefvo till större delen,

och hon nödgades underkasta sig en mängd inskränk-

ningar. Hon klagade bittert öfver Brandenburgs rofgi-

righet och öfver Sverges oförstånd. Sluteligen år 1675

vände hon sig i vredesmod till fäderneslandets fiende,

kejsaren, med det gamla, redan 1658 gjorda förslaget,

nemligen, att Österrike skulle från Sverge eröfra For-

Pommern och Bremen, hvilka land borde tillfalla kej-

saredömet, sedan Krislina af desamma under hela sin

lifstid uppburit inkomsterna. Hon anmodade Moiite-

cuculi samt påQiga nuntien i Wien att understödja för-

slaget. Kejsaren fastade ingen uppmärksamhet dervid

och gaf blott tonnna och undvikande svar. Då dessa

försök slogo felt, vände sig Kristina år 1676 till kejsa-

rens fiende och Sverges buudsförvandt, konungen i

Frankrike, med ett förslag, hvars hufvudpunkter voro

följande. l:o Frankrike skall söka införa katolska

läran i Sverge, hvilkct för närvarande bör gå läll nog

i anseende Ull Sverges nöd och beroende af Frankrike.

2:o Frankrike skall förmå Sverge, all genom en laglig

handling ål drollning Krislina aflräda de Sverges t

Tyskland belugna landskap, hvilka för närvarande äro

af fienden öfversvammade ; d. v. s. Pommern och Bre-

men^ 3.0 JFrankrHie skall yllerligare skaffa Krislina
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säkerhet för de årliga 200,000 riksdaler, som hon^id
Ironafsägelsen sig förbehållit. A:o Frankrike skall

sjelf till Krislina betala sin skuld, enligt Krislinas

räkning utgörande 900,000 riksdaler. Angelägnast

var hon om de båda hertigdöraena. För att vinna Lud-
vig den fjortonde för denna plan, lät hon genom sitt

sändebud framställa, huru ärorikt det vore att sålunda

främja kjrkans bästa, skaffa den betryckta rätt och gö-
ra en billig jemnkuing mellan drottningen, Sverge och

det sednares fiender. En hvar kan förslå, med hvad

tankar Ludvig hörde ett förslag, hvars alla fördelar

voro på Kristinas, men alla uppoffringarna pa Frankri-

kes sida. Att vinna Sverges bifall sjnles än mera o-

möjligt. Krislina vågade dock äfven delta försök. Hon
skref till sin underhandlare på följande sätt. Jag vet

från säker hand, att de förbundna magterna enhälligt

och oåterkalleligcn beslutat icke tillbakagifva åt Sver-

ge någonting af dess tyska besittningar ; likaså att

Frankrike hvarkcn kan eller vill hjelpa Sverge; ja alt

det redan lofvat öfvergifva detsamma, oakladt man
ännu med vackra ord drager svenskarne vid näsan.

Detta allt är så säkert som ett evangelium. Under-
rätta mina landsmän härom. Kunna de någonting
rädda åt sin krona, så ser jag det gerna; men, som
de efter all anledning förlora både Bremen och Pom-
mern, så vore det en fördel, om dessa länder afträd-

des åt mig, vid hvars död Sverge kunde göra anspråk

på deras återfående. Det vore äfven en rättvisa; ty

jag är den, som först eröfrat dessa landskap; jag har
ej heller genom något brott emot westfaliska freden

förlorat min rättighet dertill, o. s. v. Ehuru Kristina

sökte genom en mängd bref sätta på sitt förslag en så

vacker färg som möjligt; så ville Sverge ändå alldeles

icke bita på kroken ; lika litet kunde något af de andra

partierna förmås att till vinst för Krislina uppoffra sina

dyrt tillkämpade fördelar, ffennes sändebud, Ceder-
crantz, kom först till Paris, men blef der mottagen med
likgilltighet samt torna och korta svar. På Krislinaft
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befallning for han nu till Nimwegen, der alla fredsora-

buden voro församlade; och det var vid detta tillfälle,

som hon angående iakttagandet af hennes rang och vär-

dighet utfärdade de stränga föreskrifter, vi förut omtalat.

Men det tyckes, som ingen enda bland fredsombuden

fästat uppmärksamhet hvarken vid Cedercrantz, hans

drottning eller hennes förslag. Den enda, som åtog

sig saken, var påfvens ombud, men äfven dennes inla-

ga var matt och sväfvande, tydeligen uppsatt endast

för sken skull. Kristina blef förtretad, så mycket mer,

som påfliga ombudet låtit undfalla sig orden Frankri-

kes beskyddande af Kristinas rättigheter. — Jag be-

gär rättvisa och intet beskydd, skref hon. Jag önskar

beskydd blod af Gud och tror mig deraf lika förtjent

som hans helighet sjelf. — Emellertid ändrades utsig-

teina. Danmarks anspråk nedsattes genom Karl den

elftes segrar i Skåne, och Brandenburgs genom Ludvig

den fjortondes hot, hvilken tvärt emot Kristinas spådo-

mar beviste sig vara en tämligen pålitlig bundsförvandt.

Det är ett obegripligt underverk, skrifver Kristina, om
man åt Sverge återger dess tyska besittningar. Sven-

skarnas olycka att på så ynkeligl sätt förlora dem,

har då fått sitt motstycke i tyskarnas dumhet att utan

nödtvång ålerlcmna dem. Till slut skall ni ändå san-

na min spådom, all Frankrike gör för Sverge ingen-

ting, och all detta scdnare blir straffadt för sin otack-

samhel mot mig. Men oaktadt denna otacksamhel skut-

te jag för dess räddning gcrna uppoffra en god det

af mitt blod; o. s. v. Freden blef emellertid afsiutad

och Sverge fick behälla största delen af sina besittnin-

gar. Krislina skrufvade nu på förslaget. Hon begärde

hertigdömet Bremen samt Karl den elftes eget arfland,

pfahsgrefskapet Zweihriicken ; det förra med suveränitet,

det sednare med rättighet att försäljas. Förslaget blef

ej antaget. Sedan Karl den elfte år 1680 utvidgat sin

magi och begynt ordna Överges penningeangelägenhe-

ter, erhöll drottning Kristina sitt underhåll vida mera

regelbundet och iuUsländigt, än föiut varit händelsen.
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Hon började derföre utvidga sin hofljallning samt visa

mera tillfredsställelse med sitt fädernesland och med
dess regering. Emellerlid gjorde hon flere anspråk på

ersälluing för lidna förluster och framleranade vid olika

tillfallen räkningar på sin fordran hos svenska staten,

ena gången stigande till 3,200,000 riksdaler, andra

gången tdl 900,000 venetianska dukater. Vi hafva

icke halt tid eller tillfälle alt nogare granska, i

hvad mån dessa anspråk varit grundade. Troligen

fanns öfverdrift deri, och den icke ringa. Sven-

ska regeringen, serdeles efter 1680, sökte emellertid

godtgöra Kristinas förluster, dels genom kontanta peu-

ningesummor, dels genom inkomster utöfver anslaget,

dels genom beviljandet af trenne nådar, d. v. s. att efter

Kristinas död skulle tre års inkomst af underhållsländer-

na tillfalla hennes sterbhus. Granskningen af fordrin-

garna blef af Karl den elfte anförtrodd åt sex kongliga

råd, bland hvilka voro de i reduktionen öfvade räken-

mästarne Wrede, Lindschöld, Gvllenstolpe och Gyllen-

borg, hvilka också här gjorde betydliga afkorlningar. *j

') Riksark, Oordnade handlingar. B. Oxenstjernas, J.

G. Stenbocks, Wredes, Lindschölds, Gyllenstolpes och
Gyllenborgs betänkanden öfycr Kristinas fordringarj

afgifvet den 8 Juni 1689.
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FYRATIONDEFORSTA KAPITLET.

KRISTINAS FÖRHALLANDE TILL FRANKRIKE.

Alltsedan mordet på Monaldescbi och Kristinas

andra resa till Paris hade förhållandet mellan henne och

dervarande hof varit temligen kallt. Denna känsla ö-

kades nära no^ till hat å drotlning Krislinas sida, då

Frankrike år 1674 inledde Sverge uti det krig, h vari-

genom hennes underhållsländer blefvo härjade och hen-

nes inkomster minskade. Kristina klagade bittert öfver

Frankrike och sökte, såsom vi berättat, tvenne gånger

ingå förbund med dess och Sverges fiende kejsaren, i

afsigt att med dennes tillhjelp eröfra Bremen och Pom-
mern. För att tillbaka förtreta Kristina, lät franska

bofvet från trycket utgifva de berättelser, som Chanut

och Picques, dess i Stockhohii varande sändebud hade

från 1646 till 1654 inskickat rörande tillståndet i Sver-

ge Denna bok, under namn af Chanuts anteckningar,

är bekant såsom den rikaste källan för Kristinas historia,

och på många ställen för henne mindre gynnande. Då
drottningen under de sednare regeringsåren omfattade

Spaniens parti, tyckes visserligen den franska författa-

ren hafva med en slags skadeglädje framdragit hennes

svagheter och misstag, dock aldrig med afsigt tillåtit sig

osanna eller vrängda framställningar. Kristina beskyll-

de honom dock för sådana och begärde upprättelse af

franska regeringen. Men, emedan hon snart derefter

beslöt anhålla om denna sistnämndes biträde för sina

afsigter på Pommern och Bremen, blef hon tvungen

att tigande svälja sin förtret. I förtrognare sällskap tal-

te hon dock om saken med vanlig stolthet. I ett bref

till Bourdelot yttrar hon: ali förtala mig, det är det-

samma som all angripa solen. En smula filosofi lyf-

ter mig så högt deröfver, alt jag af sådant folk icke

kan från någon sida såras.
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Under de häftiga misshälligheterna, som hela tidea

bortåt söndrade påfvehga och fransyska hofven, hade

Kristina alllid och bestänidt tagit det förstnärandes par-

ti. Ludvig den fjortonde lät henne vid åtskilliga till-

fällen känna sin ovilja. Han lemnade hennes breflän-

ge obesvarade och, när drottningen af Frankrike dog,

blef Kristina, sednare än alla andra, derom formligen

underrättad. Vi gitta ej uppräkna enskildtheterna. Det

hela var ett småkrig, å ömse sidor lördt med fina,

men oupphörliga nålstygn.

Konung Ludvig den fjortonde ville visa verlden,

att han, oaktadt tvisterna mot påfven, förblef katolska

läran trogen. Delta var ett bland skälen till hans

företag alt tvinga alla inom Frankrike varande prote-

stanter till ofvannämnde bekännelse. Mot de ovillige

användes våld, och man skickade till sådana socknar

en mängd dragoner, hvilka mot flera tusende af sina

värnlösa och fredliga medborgare utöfvade de skändli-

gasle och mest afskyvärda våldsamheter. Dragonadcr-

na, så kallade man dessa bragder, blefvo snart ryktba-

ra öfver hela Europa och hafva då och alltsedan ut-

gjort de mörkaste fläckarna på Ludvig den fjortondes

regering. De blefvo ogillade, till och med af påfven;

men öfverspäuda katoliker ansågo dem deremot såsom

en herrlig bragd, hvarigenom Guds rike samt raensk-

lighetens limliga och eviga väl främjades. Krislinas

gamla bekanta, riddaren Terlon, begärde hennes ytt-

rande om saken. Hon svarade. Ingenting är mera
berömligt, än alt omvända liältare och otrogna; men
del nya sätt, konungen i Frankrike begagnat, måtte

icke vara det bästa; ty frälsaren sjelf har ej få så-

dant vis drifvil sitt omvändelseverk. Dragoner passa ej

till apostlar; de förstå bättre alt plundra och mörda, än
att öfvertyga. Jag hörer, att de också nu vidhållit denna

sin gamla vana, och jag beklagar de arma menniskor^

som blifvit lemnade i deras hand. För alla verldens riken

ville jag icke dela de olyckliga kältrarnas villfarelser.

Men de äro födda och uppfödda deri och förljena
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således mera medömkan än hat. Jag ville derföre ej

heller för alla verldens riken vara orsak till den grym-
ma förföljelse, de nu undergå. Den är ej heller nyt-

tig för vår kyrka, ty deras omvändelse blir ej upp-
riktig utan skall föranleda många hycklerier och löf-

tesbrott. Dessa yttranden blefvo, Kristina ovetande, trjckta

uti en af den ryktbare Bayle ulgifven tidskrift Många
ifriga katoliker förvånades öfver brefvets innehåll och

frågade, om det verkligen vore af drottningens band.

Kristina vidkändes sitt fdrfattareskap ocli tillade, att,

ejiurii skrifvelsen blifvit tryckt utan hennes vetskap,

hade hon likväl ingenting emot, att densamma fram-
lades för hela verldens ögon; emedan den icke in-

nehölle annat än sanning o. s. v. Skada är, att detta

för Kristina hedrande uppträde lider af de vanliga fläc-

karna. Hennes brefvexling derom öfverflödar nemli-

gen af sjellberötn samt af de mest småaktiga anmärk-

ningar om de tittlar och hedersbetygelser, som henne

tillkommo m. m., af bvilket allt vi redan anfört mer
än tillräckliga exempel.

FYRATIOIVDEANDRA KAPITLET.

TVISTERNA OM QVARTERSFRIHETEN.

Under Kristinas sista tjugoåriga vistande i Rom
var bon inblandad i flere ganska besynnerliga uppträ-

den. Dessa voro för det mesta af mindre vigt, raeu

deremot af mycken likhet med dem, vi förut om hen-

ne berättat. Vi vilja derföre med tystnad förbigå dem^

och endast anföra den sista och märkväi-digaste derl-

bland, nemligen tvisten om qvartersfriheten.



331

Hvad med detta ord menas, liafva vi redan om-
talat. Det orimlii;a missbruket hindrade hvarje den

påfliga stolens bemödande att införa ordning och sä-

kerhet i Rom, emedan alla slags förbrytare kunde

lätt och när som häldst finna en oangripelig fristad i

de främmande sändebudens boningar och omgifning.

Detta utsträcktes småuiugom ända derhän, alt nämnde
frihet skulle omfatta icke blott det hus, utan äfven det

qvarler, ja till och med den gata, hvarest det främ-

mande sändebudet bodde, och icke blott dess betje-

nJng utan alla, som vistades inom nämnde område.

Flere bland pafvarna hade sökt afskaffa detta skadliga

bruk, men forgäfves. Ar 1676 blef kardinal Odescal-

chi påfve under namn af Innocentius den elfte. Om
sättet för hans uppkomst berättas allehanda, man vet

ej lillvisso med hvad skäl; men som kardinal och än-

nu mera som påfve utmärkte han sig för tarflighet,

rätlskaflenhet, välgörande, allvarsamhet, ett brinnande och

ihärdigt nit alt afskaffa många missbruk så väl inom
katolska församlingen som i sjelfva Rom; och han var

en bland de mest rättsinniga och verksamma män, som
beklädt påtliga stolen. Snart angrep han qvaitersfri-

heten och det med framgång, ehuru under många mot-
sägelser. De flesta hof, deribland till och med det

spanska och österrikiska, afstodo likväl ifrån nämnde
rättighet; det sista dock med ultrjckligt villkor, att

Frankrike skulle följa exemplet.

Från första ankomsten till Pxom hade Kristina till-

vällat sig samma cjvartersfrihet som de öfriga främ-

mande magierna, ocb man klagade, att hos henne fö-

reföllo de mesta och gröfsta missbruken, och det ju

längre desto värre. Man påstod, att hennes tjenare,

och i synnerhet Del Monle, lör mutor lemnadc qvar-

tersfrihetens beskydd ät en mängd sedeslösa qvinnor,

bedragare, tjufvar, våldsverkare och flere dylika, hvilka

fruktade lagens näpst. I den mån, de andra niagter-

nas frihet upphörde, strömmade dylika personer till
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Kristinas qvarter, Longara, så att detta helt och hållet

öfverfjlldes af en djlik befoliining.

Genom åtskilliga under hand skickade ombud lyc-

kades det slutligen för påfven att öfvertala Kristina till

inskränkande at" hennes ifrågavarande qvartersfrihet.

Hon leinnade sitt bifall medelst följande skrifvelse.

För att understödja eders helighets ganska rättvisa å-

slundan att afskaffa qvartersfrihetens missbruk, får
jag härmedclsl sjelfmant och för alltid afsäga mig

denna min hittills innehafda rättighet, dock med un-

dantag för mina egna tjenare och deras boningar.

Hvad jag således erbjuder, är ingenting annat, än
hvad med rätta tillkommer ers helighet o. s. v.

Denna Kristinas handling vann mycket bifall hos

alla bättre tänkande. Desto mera förvånades man, då

hon snart visade ånger öfver sin eftergifvenhet. Or-
sakerna dertill voro troligen flera ; dels att påfven må-
hända någon gång för häftigt begagnade sin nya myn-
dighet; dels ryktet, att Frankrike ämnade bibehålla

qvartersfriheten ; dels måhända ingifvelserna af Kristinas

eget hof, hvilket ogerna saknade sjelfsvåldet och de

vinstgifvande ovanorna. Hon yttrade missnöje med
påfvens åtgerder och utbrottet föranleddes af följande

händelse.

Någon bland Kristinas drabanter' hade en tjenare,

hvilken i Longara höll bränvinshandel och nu, det var

vid påsktiden 1687, lurendrejat in några fat af denna

vara. De päfliga rältsbetjenterna upptäckte förhållan-

det och ville gripa förbiytaren. Denne flydde till en

kyrka inom qvarteret; men ble{ utdragen och förd

framåt Longara-gatan. Mannen, ung, stark och djerf,

gjorde därunder det ena försöket efter det andra att

rycka sig lös. Rältsbetjenterna deremot sökte genom

käppslag förmå honom hålla sig stilla, hvarvid pöbeln

började samlas, tagande parti lör brottslingen och mot

lagens ombud. Mannen befriade sig slutligen och

skyndade undan, men hann ej längre än till ett af J

drottningens vagnslider, vid hvars slutna port han slau- ]
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aade och omfattade låset för att sålunda på sätt och

vis blifva delaktig af qvartersfribetens fördelar. Piätts-

betjenterna sökte rycka honom lös; men förgäfves. De
lade då ett tåg om halsen och hotade strjpa honom,
derest han ej ville släppa. Folket rundt omkring

sorlade och skrek : hvilken grymhet, hvilket tyranni,

hvilken sidvördnad mot Gud och mot drottningen!

Rättsbetjenterna lyckades slutligen få mannen lös och

förde honom in på ett närbeläget värdshus. Kristina

hade i detsamma blifvit underrättad om förhållandet.

Efter någon tystnad utbrast hon : nej, jag kan icke

Icmna ett sådant uppträde opåtaldtl Hon skickade

genast en betjent och efter honom en sin gardeskapten

vid namn Landini, för att återtaga fången. Rätts-

betjenterna, skrämda, bådo om nåd. Landini återförde

den befriade lurendrejaren, omgifven af folkskaran, som
i triumf utropade : lefve drottningen , lefve drott-

ningen !

Påfven tog saken häftigt. Ett samtal mellan en

hans ämbetsman och drottningen föranledde skarpa ord,

men ingen försoning. Man öppnade då en rättegång

mot Landini och den medskickade beljenten. Dessa

inställde sig icke för domstolen. Påfven lät dömma
dem till döden och uppslog kungörelsen derom i Lon-

gara. Det sades till och med, att han satt pris pa
deras hufvud. Kristina skref till domaren: att van-
hedra eder och eder herre, det kallar ni att göra
rättvisa. Jag har medömkan med eder nu och
än mer, då ni engång blir kardinal. Emellertid

har ni mitt ord, alt de, som ni dömt till döden, skola

ännu lefva någon tid; och, om man ej låter dem dö
naturlig död, så skola de icke dö ensamma. Qifvet i

•palatset den 24 Juli 1687. Kristina.
För att visa, huru litet hon fruktade de påfliga

hotelserna, for Krislina en större högtidsdag till jesui-

terkyrkaii, omgifven af hela sitt hof, deribland äfven de
till döden dömde personerna. I anseende till befarade

våldsamheter hade alla försett sig med vapen under
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kläderna. Det var öfverflödigt. Rättsbetjenterna höllo

sig stilla och pöWln svärmade jublande kring hennes

vagn nnder rop af lefve drollningen

!

Man sade, att påfven ämnade skicka hela polis

-

styrkan, för att med våld från Longara bortföra de

tvänne lifdömda. Kristina sammankallade alla sina tje-

nare, berättade ryktet men tillika sitt fasta beslut att

icke öfvergifva de för hennes skull olyckliga. Hon
tillkännagaf, att enhvar, som fruktade den kommande
stormen, skulle äga rättighet lemna hennes tjenst; men
den, som nu stannade qvar, finge ej heller sedermera

visa trekan eller räddhåga. Alla betygade under knä-

fall och tårar, att de ville i hennes tjenst både lefva

och dö samt till hennes beskydd utgjuta sin sista blods-

droppa. Ett annat åsyna vittne säger dock, att man
pa anletsdragen kunde se, det mer än hälften önskade

vara lång väg derifrån. Kristina företog sedermera med
sitt hof och med de lifdömda ett nytt tåg kring ga-

torna och blef likasom förut mottagen af pöbelns ju-

belrop. Hon lät några sina handtlangare i hemlighet

med penningar och förtäring locka flere hundrade i

staden varande personer, mest främmande lösdrif-

vare , hvilka i händelse af anfall skulle skynda till

hennes hjelp. Här i Rovi, skref hon, darrar allting

vlom Kristina; och en annan gång: jag är likasom

CcEsar öfverlemnad i sjöröfvares hand; men likasom

då, är del jag, som hotar dem, och de, som frukta

mig.

Mot slutet af 1687 anlände till Rom fransyska

sändebudet Lavardin, med en stark och väl rustad

svit. Enligt sin konungs befallning nekade han till

hvarje inskränkning i qvartersfriheten, och blef d«r-

före ej heller af påfven emottagen till hälsningsförs^

trade. För tillfället gemensamma åsigter verkade nu

en hastig och fullständig försoning mellan Kristina och

Frankrike; och hon, som i så många år förtalat

fransmännen, hördes nu yttra , alt en enda^ man

af detta folk vore så god som tio italienare Abero-
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pande och stödjaude sig på fransmannens exempel, å-

tertog hon sitt gjorda medgifvande till qvartersfrihetens

jnskriinkning.

Pöbeln, som ogerna sett påfvens försök att af-

skafFa oordningarna, tog under otvannämade stridighe-

ter öppet och bögijudt Kristinas och fransmännens

parti. Påfven vågade derföre icke tillgripa några all-

varsammare mått och steg; men vidhöll dock sina an-

språk, envist och orubbligt. Mot Kristina visade han öl-

verlägsenhetens köld, och när man berättade hennes

rustningar, hennes tog genom gatorna, hennes skymf-
ligu uttryck mot hans egen person, plägade han skratta

deråt, men för öfrigt icke göra någon enda anmärk-
ning, än mindre vidtaga någon åtgerd. En gång hän-

de likväl, att han vid en sådan berättelse yttrade de

tvänne orden: e donna, d. v. s. hon'^ r en qvinna.

Det blef genast framburet till Kristina och man säger,

att ingenting uppretat henne mera än detta kalla förakt

och i synnerhet det sist anförda uttrycket.

Påfven kunde emellertid icke i längden motstå

begäret att låta Kristina känna sin härand. Han indrog

derföre det årsunderhåll af 12,000 scudi, hvilket hon
alltsedan Alexander den sjundes tid uppburit ur påfliga

skattkammaren. När Azulini skriftligen lemnade under-

rättelse härom, svarade Kristina sålunda. Jag ber er

göra mig den rällvisan all Iro, det eder nyhet varför
mig den angenämaste i verlden. Qud, som känner
djupet af mitt hjerta, vet, att jag icke ljuger. De
12,000 scudi, som påfven mig gifvil, utgöra den enda

fläcken på milt lif, hvilken jag också burit såsom den
största förödmjukelse, Qud kunnat pålägga mitt hög-
mod Jag finner mig nu hafva vunnit nåd för hans
ögon, emedan han på ett så ärorikt sätt befriat mig
från denna förnedring ; och han har derignnom rik^-

ligen lönat det lilla, som jag till hans ära kunnat
verka Denna hans nåd är värd så mycket som lu-

sen konnngadnmen. Jag var vid mottagandet af edert

href ensam; men jag önskade, att hela verlden tett
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den glädje, som deröfver uppfyllde mitt hjerla. Men
Gud såg den, det är nog. Bed, alt han bevarar mig

från högmod öfver de känslor, hvilka han ingjutit i

min själ, och hvilka jag vågar säga, äro honom vär-

diga. Han har i dag visat mig en stor nåd. Jag
tackar honom derföre, och jag ber eder å mina väg-

nar tacka äfven hans helighet för befrielsen från denna

förödmjukande förbindelse. Farväl!

Misshälligheten fortfor till drottningens snart der-

efter inträfFande död.

Oaktadt Kristinas visade likgilltighet är det dock

klart, att ofvannämnde obehagliga uppträden skulle

mycket förbittra hennes vistelse i Rom. Detta i före-

ning med hennes egen ombjtlighet och andras stämp-

lingar tyckes hafva föranledt det under sista åren om-
talade förslaget att flytta till Tyskland. Planen var

nemligen, att Kristina skulle för alltid nedsätta sig i

Brandenburg och der till underhåll bekomma Magde-

burg eller Cleve eller Halberstadt. Afsigten var att

rycka arfvet från Azolini och skaffa det åt kurfursten

af Brandenburg. Tanken uppfanns af Olivecrantz och

utförandet understöddes af Azolinis ovän, Del Monte,

och naturligtvis af Brandenburg. Saken fördröjdes dock

af allehanda hinder. För att häfva dessa beslöt Oli-

vecrantz resa till Rom , men han kom försent. Kri-

stina hade redan företagit sin sista och oåterkalleliga

flyttning.

FYRATIONDETREDJE KAPITLET.

KRISTINAS ÅLDERDOM.

Vi hafva nu omtalat de märkvärdigaste uppträden

under Kristinas lefnad, äfven sedan hon nedlaggt sven-

ska kronan. Mer än trettio år hade sedan den tiden
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fdifliilit. Kristina sjelf var till lynne densamma som
fordom ; en besynnerlig blandning af ondt och godt,

af slorsinnadt och smäaktigtj båda delarne under hen-

nes ålderdom framträdande med nästan bjertare färgor

än förut. Pa hennes yttre hade dock aren tryckt sin

prägel. Den fordom så ungdomligt lätta och behag-

liga drottningen var nu en sextio ars gumma, kort,

tjock och fet. Den höghvälfda pannan och näsan, de
stora och genomträngande ögonen voro qvar; men
munnen sammansjunken ; underläppen framskjuten; ocIj

hakan och den tillkomna isterhakan här och der be-
salta med länga skäggborst. Håret, en tvärhand långt,

var i likhet med Karl den tolftes, uppkammadt , men
derjemnte pudradt, drägten likasom fordom besynner-
lig, hälften af man, hälften af qvinna; röst, åtbörder

och ansigtsultryck helt och Indiet af den förra. Mot
de sednare förblef vederviljan oförändrad, dock fram-
Ijröt hos henne sjelf en hämnande qvinuli^ fåfänga

,

vid nu varande* år och utseende dubbelt löjlig. Hon
brukade nemligen ofta tala om den lågande kärlek

som hennes behag ingifvit konung Karl Gustaf. Uti

det förstnämnda historiska sammandraget har hon till

och med gjort följande egenhändiga anmärkning. Ko-
nung Karl Gustaf visade vid sill bröllopp en yllerlig

sorg. vJag är olycJdig^u sade han; )>Krislina har
^visserligen gifvil mig krona och gemål; men hon har
tinekal mig den uran alt äga hennes egen person, ock
»ingenting kan Itösla mig öfver en sådan förlust.»

Konungen yttrade dessa ord i närvaro af flere bety-

dande personer af bägge könen. Uppgiften är både
ogrundad och orimlig. Förmodligen har någon elak

skämtare velat. roa sig åt den gamla drottningens lätt-

trogenhet och fåfänga.

I sällskapskretsen bibehöll Kristina sin fordna lif-

lighet ooh sitt egna men likväl underhållande umgängs-
sält. I hvardagslifvet deremot blef hon mer och mer
knarrig och svår att göra till lags, så att omgifningen

Fryxells Ber, X. 15
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ofta hade ganska tunga dagar. Hon motsäg med o-

vilja den annalkande ålderdomen. Döden oroar mig
ej, skref bon lill en af sina bekanta, jag väntar ho-

nom ulan fruklan och ulan länglan; men för ålder-

domen har jag af valuren en stor afsky och vet ej,

om jag någonsin kan vänja mig vid densamma. Jag
skulle ulan belänkande häldre vä/ja döden. Det sa-

des, att en engelsman var nära att tillocka sig en stor

summa penningar för ett piller, som enligt föregifvande

skulle betydligen förlänga bennes lifskrafter.

Under dessa sednare år visade Kristina eu ökad
ifver för katolska bekännelsen och en växande tro på
dess sanning, deruti dock sora vanligt ofta motsägande

sig sjelf. I flere bjef och uppsatser försvarade hon
nämnde lära och lill och med några af dess hård-

smältare satser. Del är, skrifver hon, af Frankrik*

ganska djerfl, alt betvifla påfvens ofelbarhet, hvi/ken

jag för min del anser fullkomligen grundad. A andra

sidan hörde man af henne följande yttranden: munkar
och jesuiter äro ett förbannadl slägle, som stifta ondt,

hvart de komma — eller min öfvergång lill katolska

läran kom ej af något tvifvelsmål om den lutherska;

ulan af helt andra och yttre orsaker, — eller: man
säger, att katolska kyrkan styres af den helige ande.

Jag tror nästan, all så är, efter kyrkan ej längesedan

blifvit förstörd; ty jag har nu känt fyra påfvar, fyra

dess jordiska styresmän, af hvilka ingendera haft

SMVidt menniskoförstånd. Dessa stridiga yttranden kun-

na till en del förklaras genom de häftiga omkastningar-

na i Krislinas lynne och åsigter för dagen ; men man
bar äfven gissat, att sekreteraren, den katolska ifraren

Galdenblad, har af egen drift insatt i hennes skrifvel-

ser flera af de strängt påfviska uttrycken.

Emellertid är det otvifvelaktigt, alt det annalkande

grannskapet med evigheten haft på Kristina sin vanliga,

sin allvarliga inverkan. I bennes bref finner miui ut-

trycken a( frombet, allvar och ödmjukhet; oftare och

varmare än någonsin förut. Jag är, skrifver hon, mer
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och mer missnöjd med mig sjelf. Jag önskar mig iclic

guld, ära eller herravälden; men deremol mera dygd

och goda gcrningar. Hon rådde grefve Wasanau att

gå i kloster och yttrade sig dervid på följande sätt.

Smickra eder icke med lomma drömbilder , utoAi

var öfverlygad, all i denna verlden finnes hvarken för

eder eller för mig någonting all hoppas. Ni saknar

medel all upprällhålla eder börd, och jag alt lemna

eder underslöd derlill. Jag ämnade låla eder som

krigare eller i Mallas Ijensl försöka lyckan ; men i

båda fallen behöfdes en ulruslning, öfversiigande våra

tillgångar. Verlden fordrur penningar , hvad väg vi

ock må välja; del är blolt i Guds armar, vi utan

blygsel och fruklan kunna kasla oss, då vi äro ut-

blottade på allt. Gör del snarl, likasom då man ka-

star sig ur ett brinnande hus. Pröfva dock förut e-

derl hjcrta och edra krafter; men förtrösta ej på dem,

utan blott på Gud, på honom ensam! Känner ni en

verklig andans kallelse, så tag genast det afg&rande
stegel och ni skall erfara en tillfredsställelse, en säJU-

hel, större än allt, hvad verlden kan gifva; ty, ehuru

vi icke åt Gud uppoffra annat, än hvad honom ändå
tillhörer, så erhålla vi dock af hans öfversvinneliga

godhet en rik belöning derförc. Men verlden ; — om
ni ock vunne alla jordens riken, skatter, ära oeh nö-
jen; ni skulle ej känna eder gladare än nu. Ni slvullt

tvärtom erfara en stor mängd sorger och obehag,

hvilka nu äro eder okända; tro mig och min erfa-

renhet derom! Den säkraste tillfredsställelsen vinnes,

då vi till Guds ära uppoffra allt jordiskt. Det må-
tte i alla fall lemnas, när vi en gång, förr eller sed-

nare, varda hädankallade af döden.
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FYRATIONDEFJERDE KAPITLET.

KRISTINAS DÖD.

Kristinas hälsa var under sednare delen af hen-

nes lefuad iner bäde jeiiin och stark än i dess bör-

jan ; dock har h( n under sista åren en och an-

nan gång varit utsatt för svimningar, sädana som de,

hvilka vi från hennes ungsdonistid omtalat. Men i Fe-
bruari 1G86 fick hon ett svårt anfall af rosen, hvilken,

beledsagad af häftig feber, angrep bada hennes ben.

Sjukdomen fördrefs, men återkom i samma månad, för-

sta gången 1687, andra gången 1689. Sista anfallet

blef ganska svårt. Rosen fastade sig i högra benet

och en våldsammare feber åtföljdes af dåniugar och

tecken till vallensot. Efter tre veckor lackades man
öfvervinna sjukdomen och Kristina tillfrisknade, ehuru

ganska långsamt. Den öfvermcnsMiga styrlian af min

hälsa, skref hon, har mäglal besegra en sjiiJidom,

som Jmnnat döda icke blott en Herkulcs, ulan ljuga

sådana. Del är visserligen Guds nåd, som stärkt

mina krafter till en för läkrarne sjelfve så förvånande

höjd. Från alla håll kommo bref och besök med lyck-

önskningar öfver återvunnen hälsa ; och till och med
påfven skickade på sina vägnar en af kardinalerna i

samma afsigt och med det tillägg, att hans helighet

kommit sjelf, s?i franit ej ett fortfarande illamående

hindrat. Kristinas holTolk och i synnerhet Azolini an-

ställde en mängd fröjdebetygelser medelst 'kanonsalvor,

illuminationer samt afsjungandet af Te Deum i flere

Roms kyrkor.

Under denna tillfriskningstid erhöll Kristina frän

den bekanta stjerntydaren Voigt i Stade ett bref. skrif-

vet i September 1688. Han yttrade deri, all de trt
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forsla månaderna af året 1689 hotade droUningen

med ganska slora faror. Dock, enligt alla anled-

ningar^ hoppades han, alt Gud skulle nådigt rädda

hennes majestät. I kanten har Krislina tecknat föl-

jande anvisning till svar: säg, att jag länge hyst stor

aktning för hans insigter ; att jag funnit hans förut-

sägelse allt för sann; och att Gud verkeligen räddat

mig. Uppgiften om detta besynnerliga sammanlräfTande

grundar sig icke på lösa rykten utan på verkliga hand-

lingar ; ehuru några misstänka, att Galdeublad förfal-

skat dem, medelst ändrande af dateringen. Eljest

kringfördes äfven ett annat rykte i samma väg. Kri-

stina hade låtit efter ny och egen uppfinning göra sig

en drägt af silfverduk med prydnader och stickerier

af guld. Julaftonen 1688 profvade hon den för första

gången och gick dervid länge och stillatigande fram

och tillbaka i rummet. Sluteligen vände hon sig till

en närvarande flicka vid namn Julia, hvilken också för

sina spådomslörsök kallades Sibyllan. Säg mig, sade

diottningen, när tror du, att jag ämnar begagna den'

na Mädning? Flickan teg; men drottningen var envis

och sluteligen sade den lilla Sibyllan : eders majestät

tänker innan kort hlifva begrafvcn i denna drägt. —
Du har rätt, svarade drottningen, det var just det,

hvarom jag gick och drömde. Men vi måste lemna
det i Guds hand; liksom alla andra skall också jOtQ

en gång vandra hädan.

Och så skedde äfven. Den tredje April klockaa

nio eftermiddagen fick drottningen ett nytt och häfti-

gare anfall af rosfebern. Anledningen dertill har af

de flesta blifvit med tystnad förbigången; men af nå-
gra, ehuru mindre trovärdiga, författare uppgifvtn, och
det på följande sätt. I Kristinas hof umgicks abbé
Vanini, en lättfärdig och ytterst samvetslös menniska.
En afton företog han sig i drottningens palats och
midt öfver hennes rum ett våldsamt och oanständigt

uppträde mot en i hennes tjenst varande ung qvinna.

Saken kom med bullret genast för drottningens öron.
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Hon blef jllerst iipjjbragt öfver lirollet, öfser djerflie-

ten, öfver sidvördnaden mot henne sjclf och slulehgen

öfver den ulebhfoa hämnden; ty vid underrättelsen om
Kristinas vrede rymde brottslingen undan. Denna drott-

ningens häftiga sinnesrörelse skall hafva föranledt sjuk-

domens förnyade utbrott. Det blef våldsamt. Rosen
kastade sig på inre delarna och, som man trodde, på
lungan, och Azohni vek ej mer hvarken dag eller natt

ur hennes rum. Kristina förutsåg sjelf en snar död
och beredde sig dertill med allvar och ödmjukhet.

Hon lät begära påfvens förlåtelse för de mänga alltför

häftiga uttryck, som hon under föregående tvister sig

tillåtit. Innocentius skickade genast den begärda till-

giften genom sin slägtinge, kardinal Ottoboni, hvilken

derjemnte tillkännagaf, att påfven oaktadt sitt illamåen-

de ämnade komma och sjelf meddela henne välsignel-

sen. Men hastigt tilllog sjukdomens häftighet. Kri-

stina skref under sitt testamente; en ansedd barfota-

munk meddelade henne sakramenterna; och den nion-

de April 1689 klockan sex förmiddagen afsomnade hon
så stilla och lugnt, att det knappt märktes.

Kristina hade begärt en enkel likbegängelse, men
påfven gjorde densamma ytterst lysande och praktfull.

Till svepning begagnades verkeligen den förut omtalade

silfverduksdrägten. Kristina hade ytterligare begärt blif-

va begrafven i Pantheon, men påfven beslöt bedra

henne med bviloplats i sjelfva sankt Petters kyrkan.

Minnesvården deröfver blef ej färdig förr än år 1702»

Basreliefen på densamma föreställer just det ögonblick,^

då Kristina uti Inspriick, knäböjande för Holstenius,

aflade sin katolska trosbekännelse.

Kristinas testamente utnämnde Azolini till arfta-

gare, men innehöll derjemnte skänker åt påfven, kar-

dinalerna, konungarna af Frankrike och Spanien och

kurfursten af Brandenburg; likaså åt de flesta af hen-

nes tjenare. Galdenblad var aen enda svensken, som
blef vid detta tillfälle ihågkomraen. Testamentet öpp-
nades genast efter drottningens död. De flesta af hen-
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nes folk visade misänöje öfver sin egen lott, samt af-

und öfver Azolinis, hvilka Länslor snart borttorkade

tårarna.

Azolinis lott blef dock mindre afundsvärd, Qvar-

låtenskapen uppskattades väl till en half million ecus,

men konungen af Sverge och kurfursten af Branden-

burg hotade med anspråk derpå. I allt fall blef gläd-

jen icke långvarig, ty två månader efter Kristinas död
afled kardinalen sjelf. Brorsonen, Pompejus Azolini,

en obetydlig italiensk adelsman, inträdde i kardinalens

rättigheter och blef således, besynnerligt nog, Kristinas

och Gustaf Adolf den stores arfvinge. I dennes hand föUo

på sådant sätt de utsöktaste böcker, prydnader och

kostbarheter, som svenska svärdet under ttettioåra kri-

get eröfrat. Största delen blef såld och förskingrad.

För ett vanpris af 8000 ecus köpte påfven Alexander

den åttonde Kristinas dyrbara skrift- och boksamling

och iöienade den dels med sitt enskilda, dels med det

allmänna påfliga biblioteket, hvarest man ännu ser en

mängd böcker med Sverges tre kronor på bandet.

De bästa taflorna köptes af orleanska huset och gingo

till Palais Rojal i Paris. Bildstoder, skådepenningar

och en mängd andra prydnader stannade i Rom hos

slägten Ottoboni. En stor del af dessa dyrbarheter

hade nu gjort en märkvärdig kretsgång. Ar 1630
biefvo de af österrikiska generalen Kolalto vid Man-
tuas eröfring tagna och förda till Prag. Vid denna
stadens eröfring år 1648 biefvo de af Königsmarck
tagna och förda till Sverge, h varifrån Kristina förde

dem först till Flandern och sedan tillbaka till Italien

igen.

Af svenska folket hade Kristina redan under mån-
ga år varit i det närmaste förgäten. Hennes frånfälle

orsakade derföre föga uppseende och ingen sorg; tvärt-

om en hemlig tillfredsställelse öfver att numera vara
befriade från hennes dryga årsunderhåll och besynner-
liga anspråk. Af sin närmaste on)gifning bicf hon, som
det tyckes, hvarken saknad eller sörjd. På verldens
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stora skadeplats ocli af de raiigliga på jorden var hon

redan förut i det niirruasle glömd och hennes slutliga

bortgång väckte der endast några ögonblicks uppmärk-

samhet. Konstnärer och veltenskapsmän deremot för-

lorade i henne en beskyddarinna, som sjeU både äl-

skade och förstod samt med kunglig frikostighet belö-

nade deras yrken. De uttryckte derföre sin tacksam-

het och saknad i mångfaldiga grafskrifter och tal och

det med så mycken värma och liflighet, att efterverl-

dens omdöme öfver drottning Kristina deraf länge er-

höll sin hufvudsakliga riktning.
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